	
  

	
  

Protokoll FSMKs styrelsemöte
11 juni 2015	
  kl	
  13-‐14.30,	
  via	
  Skype	
  
Deltagare:	
  Anna	
  Roosvall,	
  Anna	
  Edin,	
  Heike	
  Graf,	
  Henrik	
  Örnebring,	
  Martin	
  Danielsson,	
  Ulrika	
  
Sjöberg,	
  Helena	
  Sandberg,	
  Mart	
  Ots,	
  Merja	
  Ellefson	
  
	
  

1. Mötet öppnades.
2. Dagordning fastställdes.
3. Till ordförande valdes Anna Roosvall, till sekreterare valdes Anna
Edin.
4. Till justerare av protokollet valdes Mart Ots.
5. Meddelanden från de olika lärosätena: Umeå: en journalist-adjunkt
anställd, en tidigare uppsagd MKV-lektor återanställd. Jönköping:
ingen ny information. Karlstad: två doktorander ska rekryteras till
hösten. Gävle: Liudmila Voronova ny vikarierande lektor, Anna
Edin och Mats Hyvönen slutar. Luleå: Anna Edin ny professor och
ämnesföreträdare.

Södertörn:

en

projektdoktorand

anställd,

ytterligare en doktorand anställs till hösten, Johan Fornäs har fått

RJ sabbatical. Malmö: en ny lektor anställs till hösten, liksom en
ny doktorand. Halmstad: ingen ny information. Lund: Ulla
Carlsson

har

installerats

som

hedersprofessor,

en

utlyst

doktorandtjänst drog 93 sökande. Ansökningshandlingar ute för
sakkunniggranskning. Tjänsten kommer att tillsättas till hösten.
Stockholm: post doc utlyst, 4 doktorander anställda inom två
befintliga projekt.
6. Ekonomisk rapport: Ulrika rapporterade - 179 medlemmar,
ekonomin är stabil.
7. Webbsida, blogg och twitter: Henrik meddelade att han bett Signe
Opermann och Johan Lindell skriva om sina avhandlingar på
bloggen. Merja kontrollerar varför dokumentlänkar inte fungerar.
8. Nordmedia: Samtliga doktorander (8) som sökt bidrag har fått
4.000 kr vardera. Ingen övrig ny information i dagsläget.
9. Inför

årsmötet:

a)

verksamhetsberättelsen

diskuterades.

b)

verksamhetsplanen diskuterades. Helena lyfte frågan om FSMK
fortfarande är remissinstans gentemot medieutredningar, med
anledning av den som nu pågår, och ett förtydligande kring denna
funktion

diskuterades.

c)

budgetförslaget

diskuterades.

d)

dagordning inför årsmötet diskuterades. e) ordförandena för de
nordiska forskarföreningarna samt Nordicom kommer att träffas
för att diskutera samarbete. Beslutades att det är den tillträdande
FSMK-ordförande som kommer att delta.
10.

Övriga frågor: inga övriga frågor.

11.

Nästa

styrelsemöte:

Köpenhamn,

i

anslutning

Nordmedia 13-15 augusti.
12.

Mötet avslutades.

Vid protokollet/mötets sekreterare:

Mötets justerare:

Stockholm den

xx den

Anna Edin

Mart Ots

	
  
	
  

till

