Protokoll FSMKs styrelsemöte
30 september 2010 vid Södertörns högskola
Närvarande: Mikael Karlsson, Mikael Rübsamen, Anna Edin, Margareta Melin,
Stina Bengtsson.
1. Mötet öppnades.
2. Dagordningen fastställdes med följande övriga frågor: Nordmediakonferensen 2011, FSMK-dagen, FSMKs hemsida, FSMK-pris för bästa
publikation.
3. Till ordförande valdes Margareta Melin och till sekreterare Stina
Bengtsson.
4. Till justerare valdes Mikael Karlsson.
5. Föregående (års)mötesprotokoll lades till handlingarna och Mikael
Karlsson och Mikael Rübsamen hälsades välkomna till styrelsen.
6. Meddelande ifrån landets lärosäten.
Malmö högskola: Erhöll rätt att utfärda forskarutbildningsexamen inom
området nya medier i juni. Sammanlagt 11 tjänster håller på att tillsättas
inom MKV och närliggande konstnärliga praktiker. Ny professor i nya
medier på 50%, Susan Kuzel. MVK-lektorat under tillsättning, intervjuer
genomförs i november. I övrigt är allt väl vid K3.
Lunds universitet: Nya institutionen konsolideras. Annette Hill har
börjat som professor vid institutionen, samt en ny postdok. Ett lektorat
under tillsättning. Campus Helsingborg rekryterar folk.
Karlstads universitet: Två nya doktorander skall snart börja. Ett lektorat
ute hos en tredje sakkunnig. Erik Gandini har börjat som ny gästprofessor.
Stora studentmängder.
Högskolan i Gävle: Brottas med ny organisation, ny rektor samt
ekonomisk utvärdering av institutionen för humaniora. World Internet
Institute får Olle Findahl som professor på 50%. Gott om studenter.
Södertörns högskola: Erhöll rätt att utfärda forskarutbildningsexamen
inom området kritisk kulturteori i juni. Nya forskarutbildningssamarbetet
med MaH, KaU, OrU har startat med gemensam doktorandkurs som ges av
Örebro universitet och Södertörns högskola tillsammans. Ca 15
doktorander ifrån hela landet följer kursen. Ny lektorsutlysning ute.
Christa Lykke Christensen ifrån Köpenhamn är gästprofessor under
oktober månad. Under oktober-november kommer Sandra Braman ifrån
University of Wisconsin–Milwaukee att gästa Södertörn, primärt för att
undervisa lärarlaget i medierätt och hur denna kan förmedlas till
studenter.
Övriga landet: professorsutlysningar under tillsättning vid Mittuniversitetet, Göteborgs universitet, Örebro universitet. JMK lyser ut
doktorandtjänster.
7. Ekonomisk rapport: Föreningen gick back med ca 30 000 under
budgetåret 2009-2010. Den främsta anledningen till detta är den stora
kostnaden för doktorandstipendier i samband med den nordiska
medieforskarkonferensen i Karlstad 2009. Detta innebär att det, med
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innevarande budget, endast finns ca 20 000 kr att dela ut i
doktorandstipendier inför nordiska medieforskarkonferensen i Island
2011. Detta innebär att styrelsen måste arbeta aktivt för att öka
medlemsantalet och därmed förbättra föreningens ekonomi (se vidare
punkt 8).
I kassörsuppdraget ingår följande sysslor:
* Registrera nya medlemmar och medlemsavgifter
* Betala föreningens räkningar
* Sköta föreningens bokföring
* Årligen göra resultaträkning och bokslut
* Göra budgetförslag för kommande år inför årsmötet
*Kontakta Nordicom angående nya medlemmar (och deras
prenumerationer).
Mikael Karlsson gör ett budgetförslag för innevarande år till nästa
styrelsemöte.
8. Medlemsrekryteringen måste aktiveras: Stina Bengtsson skissar på ett
förslag till brev att skicka till potentiella institutioner som kan tänkas vara
intresserade av institutionsmedlemskap i FSMK. Möjliga institutioner
utöver de traditionella MKV- och Journalistikinstitutionerna är Tema Q
vid Linköpings universitet, KBs forskningsavdelning, Försvarshögskolan,
Filmvetenskapliga institutioner på olika lärosäten, Intermediala studier
vid Lunds universitet, Stiftelsen Etermedierna i Sverige, Wahlgrenska
stiftelsen.
9. Bibliometrisk värdering: styrelsen bevakar löpande denna fråga och dess
både positiva och negativa effekter på vårt forskningsområde.
10. Doktorandutbildningar: André Jansson har fått årsmötets uppdrag att
utreda möjligheten till nordiska forskarutbildningskurser. Margareta
Melin tar på sig att kontakta André i denna fråga.
Forskarutbildningssamarbetet mellan OrU, KaU, MaH samt SH ger för
närvarande en gemensam doktorandkurs med deltagare ifrån hela
Sverige.
11. HSVs utvärdering av MKV-ämnet: 22 november kommer besked om hur
utvärderingen skall gå till samt namn på sakkunniga. Klart redan nu är att
resultat kommer stå i fokus. Det betyder att examensarbeten/C-uppsatser
är centralt för utvärderingen, men att även enkäter med nuvarande och
tidigare studenter, lärosätenas kvalitetsutvärderingssystem samt
lärarkårens kompetens kommer att beaktas.
12. Övriga frågor:
 Nordmedia 2011: mycket är oklart pga ett inställt möte i veckan.
Styrelsen enades om vikten av att konferensens tema är brett och
inkluderande samt att det ges möjlighet att nätverka under
konferensen.
 FSMK-dagen: skall arrangeras i samband med MKV-konferensen i
Uppsala i april, förslagsvis som en halvdag dagen efter MKVkonferensen. Styrelsen avser att genomföra en paneldiskussion med
de nya professorerna inom forskningsområdet med bakgrund utanför
Sverige (t.ex. Annette Hill, Christian Fuchs, Susan Cusel, m.fl.) som kan
ge sina perspektiv på svensk medieforskning.
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Hemsidan: Mikael Karlsson tar kontakt med Magnus Fredriksson
angående möjligheterna att själva sköta administrationen av
hemsidan.
 FSMK-pris: Mikael Karlsson föreslog att FSMK årligen skall dela ut ett
nationellt pris till bästa publikation inom forskningsområdet.
Institutioner skall erbjudas möjligheten att nominera de bästa av sina
medarbetares publikationer (förslagsvis avhandlingar, böcker, peerreviewgranskade artiklar samt vetenskapliga essäer). Juryn skall bestå
av högt distingerade personer inom fältet, förslagsvis professorer
emeritus (t.ex. Lennart Weibull, Birgitta Höijer, Peter Dahlgren, StigArne Norstedt, Lars-Åke Engblom, eller t.ex. Ulla Carlsson). Förslag på
pris var 1) äran, 2) diplom, 3) förgyllt USB (el. liknande symbolisk
gåva), 4) champagne. Vi enades om att pröva idén vid våra respektive
institutioner.
13. Nästkommande styrelsemöten äger rum den 24 november kl. 12-16 vid
Södertörns högskola samt den 17 januari 2011 kl. 12-16 vid Malmö
högskola.
Stockholm den 30 september 2010

Vid pennan

Stina Bengtsson
Justeras

Mikael Karlsson
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