Protokoll från FSMKs årsmöte i Helsingfors, 17 augusti 2007

1. Mötet öppnades.
2. Mats Ekström valdes till ordförande och André Jansson till sekreterare.
3. Åsa Kroon och Karin Poulsen valdes till justerare.
4. Datum för kallelsens utskick befanns vara rimligt och godkändes.
5. Dagordningen godkändes.
6. Verksamhetsberättelsen för 2006/07 godkändes utan frågor.
7. Behandling av revisorernas berättelse: Ekonomin bedömdes vara i sin ordning
och revisorernas frågor gavs relevant förklaringar.
8. Mot bakgrund av punkten 7 beviljades styrelsen ansvarsfrihet.
9. FSMKs verksamhetsplan fastställdes i enlighet med det utskick som föregått
årsmötet.
10. Årsmötet beslutade enhälligt att låta medlemsavgiften för 2008 var oförändrad,
d v s 200 kr/år för doktorander/studerande och 450 kr/år för övriga.
11. Budgeten för 1 aug 2007 – 31 juli 2008 fastställdes i enlighet med det förslag
som skickats ut inför mötet.
12. Till ny ordinarie ordförande i FSMK valdes Anna Maria Jönsson Tapper. Till
sekreterare valdes som ordinarie André Jansson (omval), samt vice Ester
Pollack (omval).
13. Valberedningens förslag på övriga styrelseledamöter godkändes enligt följande:
Ordinarie:

Karin Ljuslinder (omval)
Dino Viscovi (nyval)
Magnus Fredrikson (nyval)
Elisabeth Stür (nyval)

Suppleanter:

Anders Svensson (omval)
Kristina Widestedt (omval)
Jesper Falkheimer (omval)
Patrik Åker (omval)
Johan Jarlbrink (nyval)
Stina Bengtsson (nyval)

Det beslutades att i stadgarna ändra antalet suppleanter från 5 till 6.
14. Valberedningens förslag på revisorer godkändes enligt följande:
Ordinarie:

Göran Palm (omval)
Christian Christensen (nyval)

Suppleanter:

Bengt Johansson (omval)
Ingela Wadbring (omval)

15. Till valberedningen valdes följande ledamöter:
Åsa Kroon (sammankallande)
Monica Löfgren‐Nilsson
Jakob Bjur
16. Det beslutades att i stadgarna ändra räkenskapsår till perioden 1 juli – 30 juni. I
anslutning till detta beslutades också att flytta den nationella konferensen från
april till augusti.
17. Ester Pollack informerade medlemmarna om arrangemangen kring IAMCR‐
konferensen i Stockholm i juli 2008, vars tema kommer att bli ”Media and
Global Divides”. Särskilt betonades behovet av sponsring från de enskilda
svenska institutionerna. Utskick kommer att gå ut till prefekter och
avdelningschefer under hösten.
18. På grund av IAMCR utgår den nationella konferensen 2008.
19. Nästa årsmöte äger rum i Stockholm under IAMCR‐konferensen i juli 2008.
20. Övrig fråga: Lars‐Åke Engblom meddelade att det nu finns möjlighet att till
förmånligt pris (100 kr/st vid best om minst 10 ex) beställa överskottsexemplar
av boken Den svenska pressens historia från Ekerlids förlag. Rekommenderas
som klassuppsättningar.
21. Mötet avslutades.

Vid protokollet:

…………………………………………
André Jansson, sekreterare

Justeras:

…………………………………………
Åsa Kroon

…………………………………………
Karin Poulsen

