
 

 

 

 
Protokoll FSMK:s konstituerande styrelsemöte kl. 11.00-12.15, 26 januari 2021 (Zoom) 
FSMKs organisationsnummer: 8025245658 
 
Närvarande: Kristina Jerner Widestedt, Joanna Doona, Carina Tenor, Erik Edoff, Solange 
Hamrin, Kristina Stenström, Kristoffer Holt, Sofia Johansson. 
Frånvarande: Gabriella Sandstig, Ernesto Abalo, Hanna Hallin, Daniel Lövgren, Torbjörn 
Rolandsson 
 

1. Mötet öppnas. 
2. Dagordning fastställs. 
3. Joanna utses som justerare till protokollet. 
4. Gabriella Sandstig utses till vice ordförande  
5. Kristina Stenström utses till kommunikatör 
6. Information om pågående verksamhet (ordf) 
- Två evenemang styrelsen arbetar med: avhandlingspris som kommer att delas ut för 

2019/2020 vid ämneskonferensen 20-21 maj. Ämneskonferensen äger rum i Kalmar 
och kan eventuellt komma att ske digitalt. Fem avhandlingar är redan hos fem 
bedömare. Kristina och Joanna som tar ansvar för aktiviteten förvekligas.  

- FSMK deltar i planeringen av Nordmedia konferensen som är tänkt att äger rum i 
Reykjavik 18-20 augusti 202. Kristina Jerner Widestedt och andra ordförande i andra 
ämnesförening sitter i en planeringsgrupp och fungerar som bollplank till 
organisatörerna. 

 
7. Information om ekonomi, medlemsantal etc (kassör) 

Joanna Doona informerade att ekonomi ser bra ut eftersom det inte har genomförts 
aktiviteter som kostade pengar föregående år. Det har lyftes att idag har föreningen 
203 813,88 kr och 219 medlemmar. Mer intäkt kommer in under våren när 
medlemsavgiften betalas in. FSMK ska planera ekonomiska insatser som 
doktorandbidrag för att nå bättre balans på sikt. 
 



 

 

8. FSMK-dagen i Kalmar 21 maj: tema och programansvariga 
Ordföranden utser Gabriella Sandstig och Kristoffer Holt för att arbeta mer konkret 
med FSMK-dagens innehåll. 
 

9. Adjungerade ledamöter från NORDICOM och Statens Medieråd 
Medlemmarna är positiv att gå vidare med förslag att kontakt NORDICOM och 
Statens Medieråd och försöker få en adjungerad ledamot med i styrelsen. Ordföranden 
ska kontakta de två organisationerna för att veta om de har intresse av att ge 
inspel/samverka på styrelsens möte.  
 

10. Mentorsprogrammet för unga kvinnliga forskare: inledande möte 
Ordföranden bjuder till nästa möte in 1-2 organisatör(er) från mentorsprogrammet för 
att informera hur de tänker kring detta programmet.  
 

11. Lärosätesinformation 

Gävle   

- Arbete med att omforma Kommunikationsprogrammet och dess två 
inriktningar Kommunikatör och Professionellt skrivande 

- Rekrytering av ny lektor 

Karlstad  

- Nya MKV-doktorander Joanne Kuai och Svetlana Chuikina (från augusti/september 
2020 

- Nya lektorer i MKV Didem Özkul (från 1 november) och Cornelia Brantner (från 1 
januari) 

- Ny professor i MKV Jenny Sundén (från 1 januari) 
(Jenny kommer att arbeta halvtid på Karlstad under åtminstone 2021 och kombinera 
det med ett forskningsprojekt på Södertörns högskola) 

Södertörn 

- Anne Kaun nyligen blivit befordrad till professor i MKV på Södertörn  
- Doktorand utlysning  
- Arbete med rekrytering  
- Arbete med uppföljning av intern utvärdering av program med MKV som huvudämne 

 
Lund  

- Ny rektor vid LU: Erik Renström 
- Ny prefekt vid Institutionen för kommunikation och medier: Ulrika Holgersson. Fd 

prefekt blir biträdande (Mia-Marie Hammarlin) 
- Arbete med utveckling/omstöpning av MKVs fristående kurser pågår 
- Mastersymposium inkl boksläpp av vår årliga uppsatsantologi sker 10 februari via 

Zoom. Keynote: John Corner, Leeds. 



 

 

Umeå (Erik) 

- Fortsätta rekrytering av personal, lektorer och professurer 
- En doktorand disputeras under terminen avhandlingen handlar om medborgardialogen 

inom kommunen 
- Rekryterad en lektor, Roman Horbyk 
- Ny prefekt: Karin Ljuslinder (mkv) har klivit av och Kerstin Engström 

(mkv/journalistik) har tillträtt. 

Linneuniversitet  

- Carl Ritter vikarierar på MKV  
- Har gjort ett stort arbete inom kursplanen och sjösattas det under sista terminen 
- En rekrytering är på gång 

Sundsvall  

- Planera två masterskurser (30 hp) inom strategisk kommunikation höstterminen 2021 
- Förbereder ett mastersprogram inom samma ämne till hösten 2022 

JMK  

- Ny prefekt, Anja Hirdman är ny prefekt 
- Erika  Theissen Walukiewicz disputerar den 5 februari, avhandlingstitel: Ethical 

Encounters. The Value of Care and Emotion in the Production of Mediated Narratives. 
 

12. Mötet avslutas. 
 
 
 
 
 
 
Sekreterare   Justerare 
 

                     
 
Solange Hamrin   Joanna Doona 
Sundsvall, 2021-01-26                                       Lund, 2021-01-27 


