
	

Protokoll FSMKs styrelsemöte 25 januari 2017,	10.00	–	12.00	
(Malmö	Högskola,	hus	Niagara,	rum	B0414).	
Närvarande: Henrik Örnebring, Ulrika Sjöberg, Mattias Ekman, Maria Edström, Tindra 
Thor, Merja Ellefson, Ernesto Abalo 

1. Mötet öppnades 

2. Dagordning fastställs i enlighet med utskickat förslag. 

3. Henrik Örnebring väljs till ordförande och Mattias Ekman till sekreterare för mötet. 

4. Ulrika Sjöberg väljs till justerare för protokollet. 

5. Meddelanden från de olika lärosätena 

Karlstad: Ny doktorand, förberedelser inför konferensen Geomedia i maj. 

Umeå: Pengar för pedagogisk satsning. 

Malmö: Tina Askanius och Jakob Svensson nya anställda. Jenny Wiik, vikarierande 

lektor under våren 2017. 

Örebro: En doktorandtjänst är utlyst (inom temat Successful aging). Mattias Ekman har 

fått ett tre-årigt projekt från VR om ”interaktiv rasism”, Michal Krzyzanowski 

medverkar i projektet. 

Södertörn: Disputation för Alberto Frigo är inplanerad till den 2.6 2017 på Södertörn. 

Heike Graf har tillsammans med sin Södertörnkollega Christine Farrhan fått medel från 

Östersjöstiftelsen för det 3-åriga projektet The (dis)connected refugee: The role of 

communication technologies in trust-building in Sweden and Germany. En 

doktorandtjänst är kopplad till projektet, som nu är utlyst, b.la. genom FSMK. Södertörn 

kommer att utlysta, minst en adjunkt i MKV om minst 50 procent. Därtill planeras en 

utlysning av, minst en adjunkt i MKV om minst 50 procent. En enighet finns i styrelsen 



om att det blir allt svårare med att anställda adjunkter i MKV. Viktigt att denna 

möjlighet ges då ämnet är beroende av lärare med praktisk erfarenhet.  

Stockholm: Ny vikarierande lektor, Martina Ladendorf.  

Göteborg: Nya doktorander, en mkv-doktorand, samt en anknuten doktorand. David 

Crouch ny lektor i journalistik. 

Jönköping: Lektorat utlyst. Ny vikarierande lektor. 

6. Ekonomisk rapport (Ulrika) 

111.038 kr på kontot, 190 medlemmar. Mötet diskuterar institutionsmedlemskap och 

resestipendier. 

7. Översyn av verksamhetsmålen (Ulrika & Ernesto) – reviderat dokument bifogas 

Mötet beslutar att antar det reviderade förslaget (med föreslagna ändringar) till 

verksamhetsmål. 

8. Internationalisering/medlemskap i ECREA. Sponsring av grad.student reception at ICA 

Henrik informerar. Mötet beslutar att sponsra ICA-receptionen. 

9. FSMK:s avhandlingspris 2017 (Michael) 

Mikael Karlsson, Stina Bengtsson och Johan Fornäs är rekryterade som granskare, fler 

granskare är tillfrågade. 8 avhandlingar är nominerade efter förlängd deadline. 

10. Medlemsrekrytering (Henrik) – reviderat dokument bifogas 

Mötet beslutar att anta dokumentet utifrån (de under mötet) föreslagna ändringar.  

11. FSMK-dagen 2017 (Henrik)  

Mötet beslutar om att avsätta 10.000kr till resestipendier för doktorander. 

12. Webbsida, blogg och twitter (Merja) 

Merja rapporterar. Mattias och Michael ska leverera presentationer av pågående 

forskningsprojekt. 

13. Nordmedia/NORDICOM (Henrik) 

Henrik informerar. 

14. Nästa styrelsemöte 

Henrik sätter upp en Doodle. Mötet planeras i mars och ska hållas via Skype. 

15. Mötets avslutas. 

 

Sekreterare     Justerare 

 

Mattias Ekman    Ulrika Sjöberg  

Örebro, 20170125    Malmö, 20170130 


