
	

Protokoll FSMKs styrelsemöte 25 april 2016, Skype, 13-16 
Deltagare: Henrik Örnebring, Mattias Ekman, Ulrika Sjöberg, Konstantin Economou, Mart Ots, 
Merja Ellefson 
 

1. Mötet öppnandes. 

2. Dagordning fastställdes i enlighet med utskickat förslag. 

3. Till mötesordförande valdes Henrik Örnebring och till mötessekreterare valdes Mattias 
Ekman. 

4. Till justerare av protokollet valdes Merja Ellefson. 

5. Ekonomisk rapport (Ulrika). 

161 medlemmar och 134 540,23 kr på kontot.  

6. Meddelanden från de olika lärosätena 

Karlstad: Tre lektorat kommer att lysas ut senare under våren. En ytterligare 

doktorandtjänst kommer att utlysas i vår/höst. 

Umeå: Inget nytt att rapportera. 

Jönköping: Inget nytt att rapportera. 

Linköping: Inget nytt att rapportera. 

Malmö: Det tidigare aviserade lektoratet kommer att utlysas i dagarna. 

Örebro: Samarbete med Aston University i Birmingham kring ett gemensamt  två-årigt 

masterprogram har påbörjats. 

7. FSMK-dagen/Ämneskonferensen 2016 (Henrik) 

28 registrerade deltagare i nuläget. Henrik uppmanar styrelsemedlemmarna att 

informera om FSMK-dagen vid lärosätena. 

8. Inför årsmötet 

a. Dagordning (Henrik) 



Styrelsen diskuterade eventuella revideringar av föreslagen dagordning. Ny 

punkt om Nordicom (p.16), årsmötet ska diskutera framtiden för Nordicom 

prenumeration. 

b. Verksamhetsberättelse 2015/16 (Henrik) 

Nyhetsbrevet ska inte vara med i verksamhetsberättelsen. Info om sociala 

medier ska in i berättelsen. Ulrika tillför information om antal medlemmar. 

c. Verksamhetsplan 2016/17 (Ylva/Mattias) 

 Några justeringar tillfogas det utskickade förslaget. 

d. Budget/bokslut (Ulrika) 

e. Valberedningens förslag (Henrik) 

Valberedningens förslag har inkommit, Henrik informerade styrelsen. 

8 maj deadline för alla dokument som ska distribueras inför årsmötet. 

9. Websida, blogg & twitter (Mattias/Ulrika) 

Ulrika tar över redaktörskapet för gästbloggen efter Mattias. 

10. Medlemsrekrytering (Henrik) 

Bordlägges till nästa styrelsemöte. 

11. NordMedia 2017 (Henrik) 

Henrik informerar. 

12. FSMK:s avhandlingspris 2017 (Henrik) 

Henrik informerar. Ansvarsfrågan bordlägges. 

13. Samverkan (Mattias/Kosta)  

Kosta och Mattias ansvarar. 

14. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

15. Nästa styrelsemöte 

Henrik tar fram förslag via doodle-länk. 

16. Mötet avslutas 

 
 
 
Vid protokollet/mötets sekreterare: Mötets justerare:  

 
 
Hägersten, 25/4    Umeå den  
Mattias Ekman   Merja Ellefson 


