
 

 
Protokoll FSMK:s styrelsemöte– tisdag 26 september 2022 kl 15.00 – 15.50  

Zoom: https://miun-
se.zoom.us/j/62243124820?pwd=dXEwcFA0aUpsNnM2S3ROQ2hYaTJDdz09&from=addon 

 
 

DAGORDNING 
 

Närvarande:  
Göran Bolin (ordf.), Solange Hamrin (sekr.), Carina Tenor, Torbjörn Rolandsson, Kristoffer 
Holt, Sofia Johansson, Kristina Jerner Widestedt, Otto Hedenmo, Marja Åkerström 
 
Frånvarande:  
Kristina Stenström (föräldraledig), Mattias Färdigh, Emil Stjernholm, Johan Lindell 

 
1. Mötets öppnande 
2. Kristoffer Holt utses som justerare till protokollet 
3. Dagordningen fastställs och läggs till protokollet 
4. Föregående protokoll läggs till handlingarna  
5. Information om föreningens ekonomi:  

Kassören Torbjörn Rolandsson informerar att föreningens ekonomiska situation inte har 
förändrats. Emellertid har föreningen ännu inte fått fakturan om FSMK-dagen i 
Sundsvall.  

6. Utlysningen av det pedagogiska priset. 
Endast en nominering har framkommit till Solange Hamrin. Styrelsen bestämde därför 
att förlänga utlysningen till den 31 oktober. En påminnelse kommer att skickas ut via 
medlemslistan och publiceras på webben under vecka 39. Bedömningsgruppen kommer 
att arbeta med ansökan inför nästa styrelsemöte den 17 november 2022. 

7. Brev till KVA.  
Kontakt har tagits med medieforskare redan verksamma inom KVA och Göran Bolin 
och Emil Stjernholm återkommer med mer information om det. 
 



8. Nomineringsdeadline är 1 december. Manuskripten skickas in senast 15 december. 
Ordföranden Göran Bolin kommer att skicka ett förslag på en utlysningstext för 
återkoppling till medlemmarna i styrelsen.  

9. Planering av FMKS slot under NordMediakonferensen.  
Föreningens ordförande kommer att delta på planeringen på NordMedias konferens och 
vara kopplingen mellan NordMedia konferensen och FSMK-dagen. Styrelsen 
diskuterades planeringen av de sociala aktiviteterna av FSMK-dagen där 
doktorandspriset ska delas ut. 

10. Tidsplan för utvärdering av sociala medier-aktiviteter.  
Solange Hamrin, Carina Tenor, Otto Hedenmo och föreningens kommunikatör Mattias 
Färdigh arbetar med utvärderingen av FSMK:s närvaro på sociala medier. Solange 
Hamrin kontaktar Mattias Färdigh (frånvarande på detta möte) inför starten på denna 
utvärdering.  

11. FSMK-servern – problem har uppstått igen.  
Mattias Färdigh och Göran Bolin fortsätter att försöka kontakta serverägaren i Sundsvall. 

12. Annonsering av doktorandstipendiet.  
Föreningen (kommunikatören) ska skicka en påminnelse om upplysningen och kassören 
kommer att förberedda en lista med doktorander och med summan som redan har 
betalats ut.  

13. Kommande mötesdatum  
Kommande möte är den 17/11, kl. 14 och 19 december kl. 13. 

14. Mötets avslutades 
 
 

 

Sekreterare   Justerare 
 

                     
 
Solange Hamrin   Kristoffer Holt 
Sundsvall, 2022-09-26                                       Kalmar, 2022-10-03 

 
 


