
  

 

 

 

 

 
Protokoll, FSMKs styrelsemöte 1 februari 2019 (Skype), 13:00 – 15.00 
Närvarande: Linus Andersson, Ester Appelgren, Tina Askanius, Joanna Doona, 
Maria Edström, Mattias Ekman, Michael Forsman, Daniel Lövgren, Fredrik 
Norén, Tindra Thor 
 

1. Mötet öppnas. 

2. Dagordning fastställs i enlighet med utskick 

3. Mattias Ekman väljs till ordförande och Tindra Thor väljs till sekreterare för mötet 

4. Joanna Doona väljs till justerare för protokollet 

5. Meddelanden från de olika lärosätena 

Malmö: Har anställt Emil Stjärnstedt på ettårigt lektorat. Jakob Svensson har blivit 

professor. Tinas docentansökan är pending. Två nya senior lecturers, Erin Cory och 

Temi Odumosu. 

Lund: En lektorstjänst ute, eventuellt två. Ska snart gå till sakkunniga. Nyligen haft sista 

ansökningsdag för två doktorandtjänster. Även två nya doktorandtjänster ska ut. Britt-

Marie Ringfjord har slutseminarium i maj. 

Halmstad: Håller fortfarande på med det nya kandidatprogrammet i medie- och 

kommunikation – inriktning hälsa.  

Södertörn:  

Utlysningar: Södertörn utlyser ett eller flera tsv. lektorat i MKV. Annonsen går ut under 

andra hälften av februari. En doktorandtjänst på väg ut genom Beegs. 

Seminarium om artificiell intelligens 

Artificial Intelligence // Cultural Technique to be held at Tekniska museet in Stockholm 

14 June 2019. Arrangers: Peter Jakobsson, Anne Kaun, Fredrik Stiernstedt. Har gått ut 

via FSMK lista. 

Dödsfall 



Professor emerita Cecilia von Feilitzen avled strax före jul i 73 års ålder efter en tids 

sjukdom. Dödsannons kommer i DN 3.2. En nekrolog skriven av Michael Forsman och 

Göran Bolin kommer i DN troligen under påföljande vecka. Michael och Göran avser 

även skriva en in memorian text till Nordicom eller liknande. 

Stockholm: Två nya doktorandtjänster planeras att utlysas. Institutionen ska ansöka om 

att få lysa ut ett lektorat. Alla tre tjänsterna i mkv. Rebecca Bengtsson har 50 %-

seminarium 14 mars.  

Örebro: En ny doktorand, Hanna Hallin, i strategisk kommunikation. Två 

doktorandtjänster ute utan specifik profil med deadline 15 februari.  

Uppsala: Nico Carpentier flyttar till Prag och Uppsala blir därmed av med sin professor. 

De får däremot behålla stolen i mkv och hoppas att kunna lysa ut under våren. De 

förlorar även en lektor.  

Umeå: Har fått medel för fake news-projekt. I rekryteringsprocess att anställa två 

lektorer, intervjuer och provföreläsningar pågår. Idag har Linn Eckeskog disputerat på 

avhandlingen ”Kommunikation i förskolan: förskollärares och barnskötares 

kommunikation med föräldrar i ett digitaliserat medielandskap”. Nästa vecka disputerar 

Fredrik på avhandlingen ”Framtiden tillhör informatörerna”: samhällsinformationens 

formering i Sverige 1965–1975”  

6. Ekonomisk rapport (Fredrik) 

107830 kr på kontot. Har skickat ut till medlemmar och till institutionerna som förra 

året tecknade institutionsmedlemskap. Förra året slutade det på 216 medlemmar. I år är 

det hittills 11 medlemmar.  

Diskussion kan tas upp med JMK och JMG. Tolv institutioner/ämnen som tecknat det 

tidigare. Maria och Mattias tar diskussionerna med JMG respektive JMK (JMK via 

Anna Roosvall). Potentiell ändring av medlemsavgiften vilket kan vara en morot för de 

större institutionerna.  

7. Ny kommunikationsansvarig (Tina) 

Behöver en ersättare fram till årsmötet i augusti. Frågan väcktes om det går att lösa med 

suppleanten. Michael och Tina kontaktar Tinas suppleant om det går att lösa på något 

vis, eventuellt genom någon form av delning av uppdrag. Diskussion fördes kring 

huruvida suppleanten bör vara på samma lärosäte som den ordinarie ledamoten då det 

kan underlätta det praktiska. Frågan bör lyftas till valberedningen.  

8. Kontakt med relevanta organisationer/myndigheter (Michael) 

Det finns ett brev som nästan är klart som ska ställas till Statens medieråd.  



9. FSMK-avhandlingspriset (Camilla/Michael/Mattias) 

Arbetet är i full gång och flyter på. Jurymedlemmarna har fått avhandlingarna, nio 

avhandlingar och fem granskare (tre kvinnor och två män samt bra geografisk 

spridning). Varje avhandling kommer läsas av två granskare. Deadline för utlåtande är 

15 mars och därmed ligger allt väldigt bra hittills tidsmässigt, relativt sett. Av de 

nominerade är fyra från Södertörn, vilket är en viss övervikt. Det finns ingen policy om 

hur många nomineringar ett och samma lärosäte kan lämna, vilket kan diskuteras inför 

nästa omgång.  

10. FSMK-dagen 2019 (Mattias / Linus) 

Programmet är nästan helt klart. The critical challenges ur forskningshänseende.  

Program spikat för fredagen. Angela Smith från University of Sunderland och Michael 

Higgins från University of Strathclyde, Glasgow. Panel med bland annat Daniel.  

Martin Berg och Vaike Fors klara för torsdagen. De kom ut med en antologi, 

Samverkansformer. Medieteknik och pedagogik men båda har jobbat nära mkv 

däremot. Har haft projekt om självkörande bilar. Planerar att få tag på en representant 

från forskningsanslagsgivarsidan. Robert Hamrén från RJ kom upp som förslag. 

Eventuellt kontakt även på Vinnova, Ester tar kontakt. På Södertörn hör de sig för med 

Jonas och Fredrik, och eventuellt Stina Bengtsson. Michael kontaktar KK-stiftelsen. 

Save the date har kommit ut. Anmälan kommer ut om några veckor. Styrelsemöte 

kommer att hållas i samband med FSMK-dagarna, antingen på torsdagen runt 11 eller 

på fredagen på eftermiddagen. Resestipendier till FSMK-dagen ska budgeteras för och 

utlysas. Fredrik och Mattias ser över det. 

11. Årsmöte 2019 (Mattias) 

Kommer att hållas i augusti . Nordmedia kommer att hållas i Malmö 21-23 augusti och 

preliminärt är årsmötet planerat till torsdagen den 21 augusti. Vid nästa årsmöte bör 

arbetsfördelning ske av uppgifter inför årsmötet. Resestipendier till doktorander ska 

utlysas. Ekonomin bör gås igenom först för att se hur många stipendier som kan utlysas. 

Budget kommer att avsättas och sedan får det fördelas på de sökande. Fredrik och 

Mattias ser över det, tillsammans med stipendierna till FSMK-dagen.  

12. Onlinenärvaro, webbsidan, gästbloggen, e-postlistan (Tina) 

Påminner alla om deras ansvar för blogginlägg. Det har gått ut en lista. Tina skickar ut 

den igen. Nu i januari är det Linus och i februari är det Daniel som är ansvariga.  

13. Information från Nordicom/ Nordmedia-möte 



Det mesta av programmet är klart i termer av keynotes etc. Mattias skickar ut utkast till 

styrelsen för kännedom. Nordicom har beslutat att lägga ner utgivningen av Nordicom 

information. Det innebär att FSMK-medlemmar endast får Nordicom Review. Detta bör 

eventuellt påverka medlemsavgiften, vilket bör tas upp på årsmötet. Frågan kan även 

tas med medlemmarna om de fortfarande vill ha den tryckta versionen av Nordicom 

Review. Styrelsen bör se över hur stor del av medlemsavgiften som går till 

prenumerationen. Vikten av den tryckta versionen var bland annat uppe för diskusion. 

Underlag bör tas fram och diskuteras vid årsmötet.  

14. Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

15. Nästa styrelsemöte 

Skypemöte i andra delen av mars. Mattias skickar ut Doodle (med primärt fredagar 

eftersom det verkar fungera bra)  

16. Mötet avslutas  
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Tindra Thor  

Stockholm, 2019-02-07 
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