
	  

	  

Protokoll	  FSMK	  styrelsemöte	  

Stockholms	  universitet,	  IMS,	  11	  november	  2013	  
	  

	  

Närvarande:	  Christian	  Christensen,	  Martin	  Danielsson	  ,	  Anna	  Edin,	  Merja	  Ellefson,	  Heike	  

Graf,	  Michael	  Karlsson,	  Martina	  Ladendorf,	  Mart	  Ots,	  Anna	  Roosvall.	  	  

	  

1. Mötet	  öppnades.	  

2. Dagordningen	  fastställdes	  med	  en	  omkastning	  av	  punkterna	  10	  och	  14.	  

3. Till	  mötesordförande	  valdes	  Anna	  Roosvall.	  

4. Till	  sekreterare	  valdes	  Anna	  Edin.	  

5. Till	  justerare	  valdes	  Martin	  Danielsson.	  

6. 	  Konstituerande	  av	  styrelsen:	  styrelsen	  konstituerades	  enligt	  

årsmötesprotokollet,	  därtill	  valdes	  till	  vice	  ordförande	  Christian	  Christensen,	  till	  

vice	  kommunikatör	  valdes	  Martina	  Ladendorf.	  

7. Årsmötesprotokollet	  lades	  till	  handlingarna.	  	  

8. Information,	  arbetsrutiner.	  Kort	  information	  av	  ordförande.	  

9. Meddelanden	  från	  de	  olika	  lärosätena.	  	  



Högskolan	  i	  Gävle:	  Omorganisationen	  har	  inneburit	  att	  flera	  

samhällsvetenskapliga	  och	  humanistiska	  ämnen	  lagts	  ned.	  

Informatörsprogrammet	  fyller	  sina	  platser.	  Mats	  Hyvönen	  disputerar	  våren	  

2014.	  Anna	  Edin	  har	  tilldelats	  medel	  för	  professorsmeritering.	  Per	  Vesterlund	  

(filmvetenskap)	  i	  slutfasen	  med	  VR-‐projekt	  om	  Harry	  Schein.	  

Södertörns	  högskola:	  MKV	  har	  blivit	  en	  egen	  avdelning	  inom	  institutionen.	  

Utvecklingen	  är	  positiv	  både	  ekonomiskt,	  studentmässigt	  och	  forskningsmässigt.	  

Carina	  Guyard	  disputerar	  februari	  2014.	  	  

Högskolan	  i	  Dalarna:	  MKV-‐programmen	  är	  nedlagda.	  De	  sista	  studenterna	  går	  

ut	  våren	  2014,	  samtidigt	  som	  MKV-‐studenternas	  resultat	  har	  blivit	  allt	  bättre	  de	  

senaste	  året.	  MKV	  kommer	  emellertid	  inte	  finnas	  kvar	  som	  ämne.	  	  

Högskolan	  i	  Jönköping:	  MKV	  har	  en	  ny	  professor,	  Ulrika	  Olausson.	  Nytt	  

program	  ligger	  i	  startgroparna	  med	  inriktning	  mot	  kommunikation	  i	  globala	  

organisationer.	  MMET-‐centrum	  etablerar	  sig	  i	  skärningspunkten	  mellan	  

företagsekonomi	  och	  medievetenskap.	  Tre	  doktorandtjänster	  och	  ett	  lektorat	  

kommer	  att	  lysas	  ut.	  

Umeå	  universitet:	  Det	  största	  programmet	  utgörs	  av	  Strategisk	  kommunikation.	  

Ny	  lektor	  är	  Johan	  Jarlbrink.	  Ny	  professor	  är	  Pelle	  Snickars.	  	  

Karlstads	  universitet:	  Informatörsprogrammet	  har	  fortsatt	  stort	  söktryck.	  Två	  

VR-‐projekt	  pågår.	  MKV	  ingår	  numera	  i	  GMK-‐institutionen:	  geografi,	  medier	  och	  

kommunikation.	  Man	  har	  nyligen	  anställt	  en	  ny	  doktorand.	  Två	  lektorat	  är	  under	  

tillsättning	  och	  ytterligare	  ett	  ska	  utlysas.	  	  

Högskolan	  i	  Halmstad:	  Stor	  omorganisation	  pågår	  centralt.	  Det	  gamla	  MKV-‐

programmet	  fasas	  ut,	  ett	  nytt	  program	  Samhällsanalys	  och	  kommunikation	  har	  

etablerats	  med	  gott	  söktryck.	  Liten	  ämnesgrupp	  dock,	  som	  kommer	  att	  behöva	  

stärkas.	  Martin	  Danielsson	  disputerar	  mars	  2014.	  	  

Stockholms	  universitet:	  Flera	  pågående	  VR-‐projekt.	  Ett	  omfattande4	  FP7-‐

projekt	  har	  nyligen	  blivit	  beviljat,	  där	  JMK	  ingår	  som	  en	  del.	  Två	  nya	  doktorander	  

har	  antagits.	  Mycket	  stort	  söktryck	  på	  framför	  allt	  Journalistprogrammet.	  

Lektorstjänst	  utlyst	  i	  MKV.	  	  

Örebro	  universitet:	  Två	  nya	  professorer	  tillsatta.	  Forskningsprofilerna	  är	  som	  

en	  konsekvens	  av	  detta	  delvis	  under	  omformulering.	  Man	  går	  från	  fyra	  till	  två	  



program–	  MKV	  och	  PR,	  samt	  Film.	  Gott	  söktryck.	  Två	  nya	  projekt	  har	  beviljats	  

medel	  av	  RJ	  och	  VR.	  Därtill	  finns	  flera	  pågående	  projekt.	  	  

Göteborgs	  universitet:	  Två	  lektorat	  är	  under	  tillsättning.	  

Lunds	  universitet:	  Magnus	  Andersson	  är	  ny	  lektor.	  	  

Uppsala	  universitet:	  professorstjänst	  är	  ännu	  inte	  tillsatt.	  	  

Exkurs:	  UKÄ	  har	  godkänt	  alla	  inkomna	  kompletteringar	  vad	  gäller	  MKV-‐ämnet.	  

10. Formen	  för	  styrelsemöten.	  Förslag	  framfördes	  om	  online-‐möten.	  Styrelsen	  

enades	  om	  att	  pröva	  online-‐möte	  våren	  2014.	  	  

11. Ekonomisk	  rapport.	  63.730	  kr	  på	  kontot	  till	  dags	  dato.	  	  

12. FSMK-‐MKV-‐dagarna.	  Institutionen	  för	  musik	  och	  medier	  vid	  Luleå	  tekniska	  

universitet	  i	  Piteå	  organiserar	  2014.	  	  Styrelsens	  förslag	  på	  datum	  är	  14-‐15	  maj.	  	  

Preliminärt	  FSMK-‐tema:	  Nya	  publiceringskulturer.	  Planeringsarbetet	  har	  

påbörjat.	  	  

13. Webbsida,	  blogg	  och	  twitter.	  	  	  Arbetet	  påbörjas	  av	  Merja	  Ellefson.	  Anna	  Roosvall	  

kontaktar	  professorer	  i	  Örebro	  med	  förfrågan	  om	  att	  agera	  gästbloggare.	  	  

14. Genomgång	  och	  diskussion	  om	  hur	  vi	  implementerar	  särskilt	  de	  nya	  inslagen	  i	  

FSMKs	  verksamhetsplan	  13/14.	  	  Ambitionen	  att	  arbeta	  för	  ökade	  internationella	  

samarbeten,	  t	  ex	  samband	  med	  bredare	  internationella	  konferenser,	  

diskuterades	  särskilt,	  liksom	  arbetet	  med	  att	  arbeta	  för	  ökad	  synlighet.	  Michael	  

Karlsson	  tar	  i	  det	  sistnämnda	  avseendet	  kontakt	  kring	  ett	  möjligt	  samarbete	  med	  

Nordicom.	  	  

15. Fråga	  från	  Nordicom.	  Nordicom	  har	  initierat	  ett	  ”startpaket”	  riktat	  till	  nya	  

doktorander.	  Anna	  Roosvall	  utreder	  på	  vilket	  sätt	  FSMK-‐information	  kan	  ingå	  i	  

detta.	  

16. Nordmedia,	  uppföljning.	  Nästa	  Nordmedia-‐möte	  äger	  rum	  den	  22	  november.	  

Margareta	  Melin	  deltar	  i	  egenskap	  av	  vald	  representant.	  	  

17. Inga	  övriga	  frågor.	  

18. Nästa	  styrelsemöte:	  16/12	  i	  Uppsala.	  	  

19. Mötet	  avslutades.	  	  

	  
	  
Vid	  protokollet/mötets	  sekreterare	   	   Mötets	  justerare	  
Stockholm	  den:	   	   	   	   Halmstad	  den:	  

	  


