Protokoll från FSMK:s styrelsemöte den 12 november 2007,
JMG Göteborg

Närvarande:

Magnus Fredrikson
André Jansson
Johan Jarlbrink
Anna Maria Jönsson
Ester Pollack

1. Mötet öppnades.
2. Dagordningen antogs med ett tillägg; punkt 15 om NordMedia 2009.
3. André Jansson valdes till sekreterare.
4. Johan Jarlbrink valdes till justerare.
5. Protokoll från föregående möte och årsmöte kontrollerades och lades till
handlingarna.
6. Meddelanden:
Från JMK meddelade Ester Pollack att två nya lektorat kommer att utlysas, det ena
med inriktning mot journalistik, det andra mot medieproduktion. Det meddelades
även att Mats Ekström tackat nej till att tillträda som ny professor, varför tjänsten
sannolikt kommer att gå till Karin Becker.
Från Södertörn meddelades att en ny professorstjänst i mkv kommer att utlysas
med hjälp av medel från Östersjöstiftelsen.
Från JMG meddelades att problem med studentrekrytering till MA‐nivån påkallat
rationalisering av kurser. Tre slutseminarier är att vänta det närmaste halvåret.
Från Karlstad meddelades att man har ny avdelningschef, Solveig Nilsson‐
Lindberg fr o m september och att de två utlysta lektoraten har nio sökande.
7. Ekonomisk rapport: Inga förändringar sedan föregående möte.
8. Rekrytering av FSMK‐medlemmar – inklusive punkten 9. Föreningens synlighet: Anna
Maria Jönsson presenterade de idéer och reflektioner som skickats ut av Karin
Ljuslinder (frånvarande) med anledning av den sviktande rekryteringsgraden.
Mötet diskuterade hur man kan skapa ett ökat intresse och engagemang, särskilt
bland nya doktorander. Inte minst konstaterades behovet att från föreningens sida
tydligt definiera vad man har att erbjuda – och att i ökad utsträckning agera

konkret i dessa frågor. I det sammanhanget diskuterades bl a ett tydligare
engagemang för att öka ämnets representation i VR och RJ; eventuella temadagar
med t ex föreläsningar och mingel under läsåret för FSMK‐medlemmar, samt
FSMK‐listans och nyhetsbrevets stora betydelse. En annan tänkbar möjlighet är att
verka för ”kollektivanslutning” via institutionerna, vilket idag sker i t ex Karlstad,
för att råda bot på betalningsförseningar och ”ofrivilliga” icke‐medlemskap.
IAMCR‐konferensen i Sthlm 2008 kommer att ge en utmärkt plattform för att
sprida kunskap FSMK externt och internt. Under mötet betonades att inte minst
hemsidan är ett viktigt instrument om denna process ska kunna fungera – dvs att
FSMK‐sidan får liv och länkas till IAMCR/JMK.
Det beslutades att styrelsen under året ska utverka en bättre strategi för såväl
rekrytering som synlighet. Medlemmarna fick i uppgift att till nästa möte ta fram
ytterligare idéer och underlag för att definiera vilka kort‐ och långsiktiga mål
föreningen ska arbeta mot och med vilka medel.
10. Hemsidan: Magnus Fredrikson meddelade att listan med styrelsemedlemmar nu
kommer att uppdateras av Heikki Jalakas på JMG. I enlighet med beslutet på
punkterna 8‐9 kommer styrelsen under året arbeta för att tydliggöra och säkerställa
hemsidans funktion och status.
11. Stadgeändringar: § 30 ändras som en följd av nytt räkenskapsår enligt ny § 31 (beslut
fattat på årsmötet). Den nya skrivningen kommer inte att specificera datum, utan
enbart ange att räkenskaperna ska inges till revisorerna vid räkenskapsårets slut,
och att vederbörande ska återlämna de granskade räkenskaperna i god tid före
årsmötet. Vidare diskuterades om formuleringen ”per post” (t ex § 24) kan tolkas
som e‐post eller om ordalydelsen bör ändras i stadgarna. Magnus Fredrikson åtog
sig att till nästa möte ta reda på vad som gäller.
12. E‐post‐listan: Mötet diskuterade hur en bättre fungerande lista kan skapas. Dess
betydelse råder det enighet om, men i dagsläget fungerar Mats Ekström som
”portvakt”, vilket inte erbjuder den snabbhet som ofta krävs. Det är dessutom en
rent tillfällig lösning. Magnus Fredrikson meddelade att det finns möjlighet att
köpa domäner inklusive list‐administration för rimliga belopp. Närmare
information om bl a pris kommer att tas fram av MF till nästa möte.
13. Nyhetsbrevet: Det diskuterades vilket innehåll som ska fylla nyhetsbrevet och hur
detta ska genereras. Styrelsen enades om att i brevet lägga in vissa av de beslut som
fattats på styrelsemötena, samt vissa protokollförda informationspunkter. Vidare
kommer föreningens medlemmar kunna e‐posta nyheter som man vill få med i
brevet. Nästa nyhetsbrev kommer före jul och ska bl a innehålla information om
IAMCR (EP) och NordMedia 2009 (AJ). Även övriga styrelsemedlemmar
uppmuntras bidra med nyheter.

14. Ester Pollack lämnade en lägesrapport från arbetet med IAMCR 2008: Anja Hirdman är
nu anställd på 25 procent för att arbeta med arrangemanget, i tillägg till Ester
Pollacks befintliga 20 procent. En lobbyingfirma är kontrakterad för att arbeta med
sponsring. Tre svenska institutioner har hittills svarat på propån om bidrag, varav
två varit positiva. Ett påminnelsebrev till övriga institutioner skickas ut inom kort.
En artikel om IAMCR 2008 utkommer i nästa nummer av Nordicom Information.
Nästa möte med den internationella arrangörsgruppen äger rum i februari.
15. André Jansson lämnade en lägesrapport från arbetet med NordMedia 2009: Konferensen
kommer att äga rum den 13‐16 augusti 2009, med möjlighet till ”pre‐conference”
den 12 augusti. En arbetsgrupp med fyra personer har tillsatts i Karlstad.
Huvuddelen av arrangemanget administreras av Konferens‐Service på Karlstads
universitet. Ett grovschema presenterades, liksom preliminära idéer kring tema och
huvudpaneler. Mötet enades om att inför mötet med den nordiska gruppen ta fram
förslag till en ny ordning för arbetsgruppernas godkännande, liksom skarpare
kriterier för presentation av paper. Vidare kommer ett förslag till tema tas fram.
Arbetet med dessa frågor kommer huvudsakligen ske i Karlstad, med kontinuerlig
återkoppling från FSMK:s styrelse. Som datum för det nordiska mötet föreslogs den
5 februari i Stockholm.
16. Tid för nästa möte sattes till den 4 februari i Stockholm (se dock nedan).
17. Inga övriga frågor.
18. Mötet avslutades.

Tillägg från sekreteraren: För att på bästa sätt samordna de olika möten som ska äga rum
i februari bestämdes efter mötet via e‐post att följande datum gäller:
5 februari:
6 februari:
7 februari:

Nästa möte med FSMK:s styrelse.
Möte med den nordiska gruppen för NordMedia 2009 (AJ och AMJ).
Nordiskt/internationellt möte med IAMCR‐gruppen på JMK (EP).

Samtliga möten i Stockholm, plats för mötena den 5‐6 februari meddelas senare.

Vid protokollet:

Justeras:

……………………………………
André Jansson
den 17 november 2007

……………………………………
Johan Jarlbrink

