
 

 

 

 
Protokoll FSMK:s styrelsemöte kl. 15.00-16.15, 25 februari 2021 (Zoom) 
FSMKs organisationsnummer: 8025245658 
 
Närvarande: Kristina Jerner Widestedt, Carina Tenor, Solange Hamrin, Kristina Stenström, 
Kristoffer Holt (lämnade möte ca 15:55), Torbjörn Rolandsson.  
 
Frånvarande: Gabriella Sandstig, Ernesto Abalo, Hanna Hallin, Daniel Lövgren, Sofia 
Johansson, Erik Edoff, Joanna Doona. 
 

1. Mötet öppnas. 
2. Dagordning fastställs. 
3. Föregående mötesprotokoll godkänns (se hemsidan www.mediekom.se) 
4. Kristina Stenström utses som justerare till protokollet. 
5. Information pågående verksamhet (ordförande, kassör, samordnande för FSMK-

dagen)  
Kristina Jerner Widestedt informerar om att planeringsarbetet med Nordmedia 
konferensen fortsätter. Deadlinen till Nordmedia är förlängd, abstract ska skickas 
senast den 10 mars.  
 
FSMK-avhandlingspris: läsning av avhandlingarna pågår fortfarande. Inga 
förändringar i status sedan förra mötet. Det väntas på yttranden. 
 
Joanna Doona (kassör) skickade två informationspunkter via ordförande till mötet:  
 
1) Ny medlemsavgift:  Joanna har mailat ut påminnelser om avgiftsbetalning för 2021 

till alla medlemmar (främst institutioner). Hon fortsätter att påminna om 
avgiftsbetalningar våren ut. 
 

2) Joanna ber styrelsen att inför nästa möte fundera över vilka konferenser FSMK ska 
inkludera stipendiet till doktorander. Eftersom flera konferenser kommer att äga 



 

 

rum digitalt kan det vara möjligt att inkludera betalning av konferensavgifter i 
stipendiet. Styrelsen kommer att diskutera det här mer specifikt på nästa möte. 

 
FSMK-dagen: Kristoffer informerar att Linneuniversitet fortsätter sin verksamhet 
online hela våren. Det verkar som att FSMK-dagen kommer att vara digital. Kristoffer 
kommer att kontakta Gabriella Sandstig och påbörja arbetet med att få fram ett 
program för FSMK-dagen. Förslaget presenteras nästa möte.  
 

 
6. Kort samtal med inbjudna professorer Stina Bengtsson (Södertörn) och Anna Edin 

(Gävle) om mentorsprogrammet för unga kvinnliga forskare. Anna Edin och Stina 
Bengtsson närvarade mellan 15.30 – ca 15:55. 
 
Kristina Jerner Widestedt förklarade att det finns medel avsatta av FSMK till 
mentorsprogrammet och styrelsen fick ett underlag med information om det 
tillsammans med kallelsen. Stina Bengtsson förklarade att idéen med 
mentorsprogrammet började redan hösten 2018 på en konferens på Södertörn. 
Mentorsprogrammets samordnare kommer att presentera ett tydligt förslag på en 
process genom vilken mentorsprogrammet ska implementeras, samt urvalskriterierna 
och förväntningarna på mentorsrollen.   
 
Samordnarna kommer att ta fram material/innehåll för att spridda informationen om 
mentorsprogrammet. Programmet ska pitchas (och lanseras) under FSMK-dagen (20-
21 maj).  
  

7. Styrelsen beslutar om tidpunkt för mentorsprogrammets start.  
 
Mentorsprogrammet lanseras under FSMK-dagen (20–21 maj) och kommer att startas 
hösten 2021. 

 
8. Övriga frågor 

 
9. Lärosätesinformation 

Gävle   

- Rekrytering av en ny lektor går framåt. Det blev 11 sökande, 4 kallades till 
provföreläsning. 

Karlstad  

- 

 

 



 

 

Lund 

- Vi förbereder för att antagligen vara online hela våren, och kraftsamlar kring 
personalens psykosociala miljö/behov. 

- MKV kommer att utlysa en ny doktorandtjänst inom kort, troligen utan inriktning 
men ännu inte bestämt. 

 

Kalmar 

- 

Sundsvall (MKV Sundsvall) 

- MKV-Sundsvall kommer att fortsätta med distansundervisning under hela våren. 
- Utlysning av ett lektorat. Sista ansökningsdag den 10 mars.  
- Utlysning av två doktorandtjänster. Sista ansökningsdag den 25 mars. 
- Information om TRAIN-Symposiet som sker 5-6 maj. Registrering 8 mars. Abstract 

submission 22 mars. Paper submission 12 april. Symposiet fokuserar på 
doktorandpresentationer med kommentarer från juniora och seniora forskare.  
 

JMK  

 - 
  
Södertörn: 

- MKVs utlysning av lektorat med arbetsuppgifter inom medieproduktion, 
lärarutbildning etc. fick 13 sökande. Av dessa är 11 sökande nu under 
sakkunnigbedömning.  

- Doktorandutlysningen inom MKV (deadline den 15 februari). Det har kommit in 31 
ansökningar. Doktoranden kommer att vara knuten till BEEGS (Baltic and East 
European Graduate School) och forskarutbildningsområdet Kritisk kulturteori.  

- Ämnet planerar inom kort att utlysa en tjänst för en visstidsanställd adjunkt, eventuellt 
också lektor, delvis med fokus på medieproduktion. 

- Anne Kaun har fått Riksbankens Jubileumsfonds Sabbatical.  
 
 

10. Mötet avslutas. 
 
 
Sekreterare   Justerare 
 

                     
 
Solange Hamrin   Kristina Stenström 
Sundsvall, 2021-02-25                                       Stockholm, 2021-02-26 


