
	

Protokoll FSMKs styrelsemöte 15 maj 2017,	9.30	–	11.00	
(seminarierum	Otto	Sylwan,	JMG)	
Närvarande: Henrik Örnebring, Ulrika Sjöberg, Mattias Ekman, Maria Edström, Tindra 
Thor, Michael Forsman, Camilla Hermansson (via Adobe), Ylva Ekström (via Adobe). 

1. Mötet öppnas 

2. Dagordning fastställs i enlighet med utskickat förslag. 

3. Henrik Örnebring väljs till ordförande och Mattias Ekman till sekreterare för mötet. 

4. Tindra Thor väljs till justerare för protokollet. 

5. Meddelanden från de olika lärosätena 

Karlstad: Geo-Media konferensen är precis avslutad, lyckat resultat med ca.100 

deltagare. Förlängd ansökningstid för utlyst adjunktstjänst. Barbie Zelizer 

gästprofessor under HT17 och VT18. 

Piteå: Lektorat under tillsättning.  

Uppsala: Planerar utlysa minst ett nytt lektorat (med inriktning strategisk 

kommunikation) inom kort. 1715 sökande till 40 platser på nya kandidatprogramet i 

medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik. Under ledning av Nico 

Carpentier fortsätter arbetet med att stärka forskningsverksamheten genom en 

institutionsövergripande forskningsstrategi kallad "unity in diversity" (med MKV, 

journalistik, informationssystem, human computer interaction). 

Malmö: Resurser till nya nätverk i samband med universitetsbildade. Ny 

doktorandtjänst i MKV ute nu. 



Örebro: Bra söktal till hösten. En doktorandtjänst utlyst. Professor och 

ämnesföreträdare Michal Krzyzanowski slutar i juni och tillträder en professur vid 

University of Liverpool. Professor Åsa Kroon ny ämnesföreträdare från hösten 2017. 

Södertörn: Bra söksiffror till hösten. Två visstidsanställningar under tillsättning. Ny 

projektdoktorand till hösten. Disputation 2 juni, Alberto Frigo.	Ny projektdoktorand 

Philippe Seuferling. I Heike Grafs projekt “The (dis)connected refugee.” 

Göteborg: Disputation 2 juni, Maria Zuiderveld. Stort anslag från MSB för forskning i 

kriskommunikation. SOM-institutet får ny föreståndare, Johan Martinsson.  

Stockholm: Jose van Dijk och Robert Entman gästprofessorer. Turid Borgen 

disputerade 12 maj. Train-symposium genomfört 26-27 april. Hedersdoktor Susan 

Faludi utsedd. Två nya doktorander på väg in.  

6. Ekonomisk rapport (Ulrika) 

179 medlemmar och 165215 kr på kontot – Nordicom prenumeration ej betald vid 

saldoredovisning. Nio sökande doktorander har beviljats resestipendier för 

Nordmediakonferensen 2017 i Tampere: Sol Agin, Karlstads universitet, Miriam von 

Schantz, Örebro universitet, Paulina Rajkowska, Uppsala universitet, David 

Cheruiyot, Karlstads universitet, Kirill Filimonov, Uppsala universitet, Liisa 

Sömersalu, Södertörns högskola, Siddhorth Chadha, Uppsala universitet, Lottie 

Jangdal, Mittuniversitetet, Yuliya Lakew, Örebro universitet. 

Styrelsen tar på sig att vid nästa tillfälle kommunicera hur stor potten för 

stipendieansökningen till Nordmedia är. Styrelsen diskuterar formerna för 

institutionsmedlemskap. Henrik och Ulrika utreder frågan om institutionsmedlemskap 

inför årsmötet.  

7. Medlemsavgift – rabatt vid institutionsmedlemskap (Henrik) 

Styrelsen diskuterar formerna för institutionsmedlemskap. Henrik och Ulrika utreder 

frågan om institutionsmedlemskap inför årsmötet.  

8. FSMK:s avhandlingspris 2017 – slutrapport/diskussion (Ylva/Micke) 

Joanna Doona, Lunds universitet, är årets pristagare med avhandlingen Political 

comedy engagement: genre work, political identity and cultural citizenship. 

Hedersomnämnande till Charlie Järpvall, Lunds universitet för avhandlingen 

Pappersarbete: Formandet av och föreställningar om kontorspapper som medium.  

9. FSMK-dagen 2017 – sista avstämning/diskussion (Henrik/Maria)  

51 anmälda till måndagen. 41 till middagen. 12 till doktorandlunchen 

10. FSMK-dagen 2018 och 2019 (Mattias/Ylva/Henrik) 



Uppsala arrangerar 2018, Örebro arrangerar 2019.  

11. Webbsida, blogg och twitter (Merja) 

Inget att rapportera. Henrik informerar Merja om hur vi ska exponera medlemmarna 

på webbsidan. 

12. Nordmedia/NORDICOM (Henrik) 

FSMK ensamma i Norden att arrangera doktorandseminarium. Planering inför 

Nordmedia pågår. 

13. Inför årsmötet aug 2017 (Henrik) 

Sal är bokad. Sekreterare och vice sekreterare ansvarar för verksamhetsberättelse. 

Ordförande och vice ordförande ansvarar för verksamhetsplan. Deadline är i slutet på 

juli. Alla handlingar till Henrik.  

14. Nästa styrelsemöte 

Inget möte före årsmötet, eventuella frågor tas via mail. 

15. Mötet avslutas 

 

Sekreterare     Justerare 

 

 
 

Mattias Ekman    Tindra Thor  

Örebro, 20170515    Stockholm, 20170517 

 


