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ÅRSMÖTESPROTOKOLL 11 DECEMBER 2020 12:00-13:30 
 
Närvarande: Kristina Jerner Widestedt, Sofia Johansson, Joanna Doona, Michael Forsman, Tina 
Askanius, Ernesto Abalo, Gabriella Sandstig, Anna-Maria Jönsson, Solange Hamrin, Camilla 
Hermansson, Göran Bolin, Henrik Örnebring, Tindra Thor, Linus Andersson, Carina Tenor, Lars Nord, 
Stina Bengtsson, Therese Monstad, Annika Egan Sjölander, Martin Danielsson, Torbjörn Rolandsson, 
Ylva Ekström, Yvonne *Andersson???? Eller vilken Yvonne kan detta ha varit?, Johan Fornäs, Kristina 
Stenström.  

§1 Mötets öppnande  
Mötet öppnades.  

§2 Val av mötesordförande  
Kristina Jerner Widestedt valdes till mötets ordförande 

§3 Val av mötessekreterare  
Tindra Thor valdes till mötets sekreterare, med assistans från Solange Hamrin.  

§4 Val av justeringspersoner  
Henrik Örnebring och Michael Forsman valdes till justeringspersoner. 

§5 Fastställande av dagordning/övriga frågor  
Dagordningen fastställdes enligt utskick. 

§6 Godkännande av årsmötets utlysning  
Årsmötet godkände årsmötets behöriga utlysning godkändes. 

§7 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019/20 (Kristina Widestedt föredragande)  
Kristina Widestedt läste upp verksamhetsberättelsen enligt utskick. Särskilt lyftes: styrelsens fokus på 
de sex prioriterade områden som lyfts i verksamhetsplanen; beslutet att stötta ett mentorsprogram 
för unga kvinnliga forskare; information om FSMK:s avhandlingspris; förändringar av, och framtida, 
samarbete med Nordicom; samt information om FSMK-dagarna och Nordmedia 2021 i Reykjavik.  
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§8 Bokslut/revisionsberättelse (Joanna Doona föredragande)  
Joanna Doona föredrog revisionsberättelsen enligt utskick. Särskilt lyftes det ökade antalet 
medlemmar, vilket antas bero på ökade antal institutionsmedlemskap.  

§9 Ansvarsfrihet  
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.  

§10 Val av ny styrelse (Lars Nord föredragande)  
Valberedningen har bestått av Lars Nord (sammankallande), Gunilla Jarlbro och Fredrik Norén. Förslag 
med sju ordinarie ledamöter. Valberedningen ska lämna förslag på ordförande och sekreterare. Övriga 
poster beslutas inom styrelsen.  

Som ordinarie ledamöter föreslås:  
Kristina Widestedt (ordförande) (omval) 
Solange Hamrin (sekreterare) (omval) 
Gabriella Sandstig (omval) 
Kristoffer Holt (omval) 
Joanna Doona (omval) 
Sofia Johansson (nyval) 
Kristina Stenström (nyval) 

Som suppleanter föreslår valberedningen: 
Ernesto Abalo (omval 
Hanna Hallin (omval) 
Daniel Lövgren (omval) 
Torbjörn Rolandsson (nyval) 
Carina Tenor (nyval) 
Erik Edoff (nyval) 

Årsmötet valde styrelsen enligt valberedningens förslag. 

§11 Val av revisorer (Lars Nord föredragande)  
Förlag: sittande, dvs. Ulrika Sjöberg och Michael Karlsson. Årsmötet valde revisorer enligt förslag. 

§12 Val av valberedning (Kristina Widestedt föredragande)  
Sittande valberedning har tillfrågats, dvs. Lars Nord (sammankallande), Gunilla Jarlbro och Fredrik 
Norén. Alla har tackat ja. Årsmötet valde valberedningen enligt förslag.  

§13 Förslag om sänkt medlemsavgift (Joanna Doona föredragande)  
Styrelsens förslag är att sänka medlemsavgiften: ordinarie avgift föreslås att sänkas från 400 till 350 
och den subventionerade doktorandagiften förslås sänkas från 200 till 150 kronor. Förslaget är även 
att Nordicom ska betala ordinarie avgift och inte den subventionerade doktorandavgiften. Frågan om 
att sätta ett avgiftstak för institutionsmedlemsavgifter (på 10 000 kronor) lyftes även. Detta inkluderas 
inte i detta förslag med styrelsen lyfter att detta kan komma att bli en aktuell fråga i framtiden.  

§14 Budget för verksamhetsåret 2020/21 (Joanna Doona föredragande)  
Särskilt lyftes de ekonomiska insatserna för: doktorandbidrag till Nordicom 2021; 
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mentorsprogrammet; och avhandlingspriset, en summa som diskuterats om denna ska höjas i 
framtiden.  

Årsmötet godkände budgeten för verksamhetsåret 2020/21 enligt förslag.  

§15 Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2020/21 (Michael Forsman föredragande) 
Michael Forsman föredrog verksamhetsplan för verksamhetsåret 2020/21 enligt utskick. Särskilt lyftes: 
stödet till doktorander, då detta är en central del av FSMK:s arbete och värden; ”best practice”-
arkivet; instiftandet av ett pedagogiskt stipendium.  

Som tillägg föreslogs: 

FSMK ska initiera kontakt med, och uppvakta, vetenskapliga institutioner och organisationer som kan 
vara viktiga samverkanspartners. Förhoppningen är att FSMK, och medie- och 
kommunikationsvetenskapen, ska få fler plattformar som kan bidra till FSMK:s och ämnets synlighet, 
representation och möjligheter att fungera som remissinstans. Exempelvis ska styreslen följa upp den 
kontakt med Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) som initierades av tidigare styrelse.  

Årsmötet godkände verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2020/21, inklusive det föreslagna 
tillägget.  

§16 Tid för årsmöte 2021 (Kristina Widestedt föredragande)  
Hålls i samband med Nordmedia 18–20 augusti 2021. Om detta kommer genomföras fysiskt eller 
digitalt är ännu oklart. Besked om detta kommer.  

 
§17 Övriga frågor  
Inga övriga frågor. 
 
Som avslutning på årsmötet ställdes däremot frågan om de främsta anledningarna medlemmarna såg 
för sitt medlemskap. Svaren resulterade i följande ordmoln: 
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Ordförande  Sekreterare 

 
 

Kristina Widestedt 

Ort, 2020-12- 

Tindra Thor 

Stockholm, 2020-12-11 

 
 
Justerare Justerare 

  

Henrik Örnebring 

Ort, 2020-12- 

Michael Forsman 

Ort, 2020–12- 

 
 
 


