
 

Protokollet FSMK:s styrelsemöte– tisdag 17 november 2022 kl. 14.00 – 15.30 

Zoom: https://miun-

se.zoom.us/j/63678728268?pwd=RlI4cUFMYjFoRVdXLzFKUDIvNFQ5dz09&from=addon 

 

 

 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: Göran Bolin (ordf.), Solange Hamrin (sekr.), Carina Tenor (lämnade 

14:50), Torbjörn Rolandsson, Sofia Johansson (15:20), Kristina Jerner Widestedt, Otto 

Hedenmo, Mattias Färdigh, Marja Åkerström (15:27), Emil Stjernholm 

 

Frånvarande: 

Kristina Stenström (föräldraledig), Kristoffer Holt, Johan Lindell 
 

1. Mötets öppnande 

2. Marja Åkerström utses som justeringsperson 

3. Dagordningen fastställs och läggs till protokollet (lägg till en punkt under övriga frågor) 

4. Föregående protokoll läggs till handlingarna (bifogas)  

 

5. Information om föreningens ekonomi:  

Det finns 212 496 kr på föreningens konto. De senaste utgifterna handlar om FSMK-

dagen 2022 i Sundsvall och stipendier för olika konferenser. Kassören kommer att 

presentera detaljer kring utgifterna med stipendier på styrelsemötet den 19 december. 

 

Ordföranden och kassören kommer att tydliggöra texten som ska annonseras om 

stipendiet inför nästa omgång. Det behöver tydliggöras att det handlar om ett personligt 

stipendium och att pengarna inte betalas ut till doktorandernas institutioner. Annonsen 

kommer att gå ut efter årsskiftet. 

 

6. Pedagogiska priset  

Fram till slutdatumet den 31 oktober har tre nomineringar framkommit till Solange 

Hamrin. Kristina J Widestedt fick i uppdrag att utforma hur bedömningskriterierna kan 

se ut. Förslag skickas via mejl till styrelses medlemmar före den 19 december. 

https://miun-se.zoom.us/j/63678728268?pwd=RlI4cUFMYjFoRVdXLzFKUDIvNFQ5dz09&from=addon
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Bedömningen kommer att tas av styrelsen under ledningen av Kristina J Widestedt.  Tre 

styrelsemedlemmar kommer varken delta i utformningen av bedömningskriterierna eller 

bedömningen av nominerade bidrag.  De har blivit nominerade eller har nominerat 

någon. 

 

7. Avhandlingspris 

Ordförande Göran Bolin informerar om att föreningen hittills har fått ett bidrag. 

Föreningen kommer att förlänga nomineringsdeadline till den 15 december 2022. 

Styrelsen har diskuterat hur bedömningen kan ske och hur bedömningsgruppen kommer 

att konstitueras. Beslutet om dessa punkter tas den 19 december. Styrelsemedlemmarna 

fick uppdraget till nästa möte att ta fram några namn på vem som borde anlitas för 

bedömningen av avhandlingarna. 

 

8. Utvärdering av sociala medier-aktiviteter 

Otto och Solange gjorde en rapport/översikt om utvärderingen av FSMK:s närvaro på 

sociala medier. Under arbetet har kommunikatören Mathias Färdigh också deltagit i 

diskussionen om utvärderingen. Utvärderarna valde att göra den här analysen utifrån 

FSMK:s uppdrag. Sammanfattningen från utvärderingen: 

”Utvecklingen av hur FSMK:s sociala medieplattformar används har gått mot 

ett fokus att sprida information om FSMKs aktiviteter samt att attrahera nya 

medlemmar. Även om uppdraget att sprida forskning har kommit något i 

skymundan verkar det som att dessa typer av inlägg möts av ett engagemang på 

plattformarna.” (Översikt – FSMKs sociala medieplattformar, 4 november 2022) 

Utvärderingen presenterar några punkter att arbeta vidare från angående FSMKs närvaro 

på sociala media plattformarna. 

 

9. FSMK-servern 

Efter ett långt försök att fixa FSMK:s mejllista (som nuvarande inte kan skicka mejl till 

alla medlemmar samtidigt) har styrelsen kommit fram till att det måste utforskas 

möjligheten att byta server. Ordföranden och kassören fick i uppdrag att titta genom 

verksamhetsplanen och stadgarna om vad som gäller om föreningen behöver arvodera 

någon (externt) för att lyfta innehållet från hemsidan till en ny server. Ordföranden 

kommer att ta kontakt med Nordmedia Network och få information om hur deras server 

fungerar. Styrelsen hoppas på att en lösning kan komma utifrån Nordmedias erfarenhet.  

 

Det lyftes även fram ett förslag om att se över möjligheten att arvodera 

studentmedarbetare som kan arbeta några få klocktimmar per vecka/ månad för att hålla 

de sociala mediekanalerna à jour. 

 

Under mötet har Mattias Färdigh avsagts sig kommunikatörsposten.  

 

10. Kommande mötesdatum:  



Kommande möte är den 19 december kl. 13.  

 

11. Övriga frågor 

Enligt stadgarna kommer FSMK-dagen/MKV-dagen att ske årligen. Ordförande Göran 

Bolin kommer att skicka ett mejl till hela styrelsen med frågan om vilken institution som vill 

vara värd till evenemanget 2023. Frågan även tas upp på mötet den 19 december. 

 

12. Mötet avslutades vid 15.30. 

 

 

 

Sekreterare   Justerare 

 

                     
 

Solange Hamrin   Marja Åkerström 

Sundsvall, 2022-11-17                                       Lund, 2022-11-17 
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