Protokoll, FSMKs styrelsemöte 15 maj 2019 (Örebro), 10:30 – 12:00
Närvarande: Mattias Ekman, Joanna Doona, Linus Andersson, Michael
Forsman, Camilla Hermansson, Ester Appelgren, Tindra Thor, Maria Edström,
Daniel Lövgren, Tindra Thor
1. Mötet öppnas.
2. Dagordning fastställs med tillägget av punkten 10 Samverkan.
3. Mattias Ekman väljs till ordförande och Tindra Thor väljs till sekreterare för mötet
4. Daniel Lövgren väljs till justerare för protokollet
5. Meddelanden från de olika lärosätena
a. Lund: två doktorandtjänster i MKV, en i mediehistoria och en i retorik håller på
att tillsättas. Ett lektorat och en postdok i retorik håller på att tillsättas. Ett
lektorat i MKV håller på att tillsättas. Söktryck inför hösten är OK men något
lägre på grundkurserna. Tomas Ramberg kommer att utses till hedersdoktor vid
Samhällsvetenskapliga fakulteten vid LU.
b. Göteborg: inget att rapportera. Dock meddelar JMG att det är bra söktryck på
utbildningarna
c. Södertörn: Söktrycket ungefär som vanligt men med en vikande tendens över
tid.
Lektorat. 33 sökande. 18 av dessa ska granskas av sakkunniga.
En doktorandtjänst i MKV tillsätts 1 september.
Östersjöprofessurer i MKV, Journalistik, Medieteknik annonseras inom kort
genom SvD, DN, Universitetsläraren. Ska även läggas ut via FSMK.
d. Örebro: Stabilt söktryck. Två nya doktorandtjänster som haft bra söktryck på
väg att tillsättas. Tre är shortlistade och intervjuade.

e. Uppsala: Två kommande lektorat under tillsättning. Två doktorandtjänster ska
tillsättas.
6. Ekonomisk rapport (Mattias/Fredrik)
206 betalande medlemmar. FSMK saknar i nuläget organisationsnummer men när
detta är åtgärdat väntas JMK och Örebro betala in institutionsmedlemskap.
7. Sondering inför nästa styrelse (Mattias)
Valberedningen har fått information om vilka som sitter, vilka som kan väljas om och
vilka poster som behöver fyllas av nya ledamöter. Diskussion fördes kring
ordförandeskap. Styrelsen uppmanas tänka över frågan.
8. Årsmöte 2019 (Mattias)
Ansvariga för verksamhetsplan är Mattias och Michael. Sekreterare och vice
sekreterare ansvarar för verksamhetsberättelsen. Alla handlingar ska vara ute senast 10
dagar innan årsmötet som äger rum den 23 augusti.
9. Nordmedia resestipendier (Mattias)
Abstract reviewers har kommit ut med utlåtandet. Förslaget är att disponera 35 000 till
resestipendier. Inga ansökningar om resestipendier för FSMK-dagarna. Styrelsen
beslutar enligt förslag
10. Samverkan (Michael)
Idéer om att kontakta myndigheter har flera gånger diskuterats för att uppmärksamma
FSMKs verksamhet. Ett brev författades till Statens medieråd och Michael och
Mattias hade också ett mycket bra möte med dem. Det är värt att uppmärksamma att
Statens medieråd erbjuder i princip kostnadsfria utbildningar, föredrag etc. om
exempelvis barn- och ungas medieanvändning, hälsa etc. Frågan som nu ligger är
huruvida ett liknande arbete kan lyftas vidare till nästa aktör. Mattias och Michael ska
ev. göra ytterligare besök, innan de lämnar över stafettpinnen till andra
11. Onlinenärvaro, webbsidan, gästbloggen, e-postlistan (Mattias)
Hemsidan ser märklig ut sedan Wordpress uppdatering. Epostlistan ska uppdateras.
Gästbloggen rullar på.
12. Firmatecknare
Styrelsen utsåg enhälligt Mattias Ekman till firmatecknare. Därmed är både Fredrik
Norén och Mattias Ekman firmatecknare.
13. Övriga frågor
14. Mötet avslutas
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