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MÖTESPROTOKOLL 19 NOVEMBER 2020 10:00-12:00 

 
Närvarande: Kristina Widestedt (ordförande), Michael Forsman (vice ordförande), Tindra Thor 

(sekreterare), Joanna Doona (kassör), Daniel Lövgren (kommunikatör); Camilla Hermansson (vice 

sekreterare), Gabriella Sandstig (ordinarie ledamot) Ernesto Abalo; Kristoffer Holt, 

Frånvarande: Tina Askanius; Ester Appelgren; Hanna Hallin; Solange Hamrin.  

 

§1 Mötet öppnas 

Ordförande förklarar mötet öppnat. 

 

§2 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns. 

 

§3 Mötessekreterare utses 

Tindra Thor utses till sekreterare. 

 

§4 Justeringsperson utses 

Ernesto Abalo utses till justerare. 

 

§5 Godkännande  av föregående mötesprotokoll  

Föregående mötesprotokoll: Ett datum är felaktigt. Ändringar skickas till Kristoffer Holt 

 

§6 FSMK:s avhandlingspris – inkomna nomineringar (föredragande: Kristina) 

Inga nomineringar har inkommit. Daniel skickar ut påminnelse nästa vecka 

 

§7 Stöd till mentorsnätverk för unga kvinnliga forskare (föredragande: Kristina) 

Styrelsen ser att det finns ett ekonomiskt utrymme för att avsätta en ekonomisk pott för att inleda 

projektet i liten skala. 

 

Styrelsen ställer sig bakom förslaget men ser gärna att detta blir en mer långsiktig satsning som i 

förlängningen bör breddas och utvecklas på olika sätt. Styrelsen efterlyser även lite mer transparens 

rörande projektets genomförande. 
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Styrelsen beslutar att: 

- Avsätta 7000 kronor i kommande budget 

- Projektet bjuds in till dialog med styrelsen angående avrapportering och eventuell 

förlängning av projektet 

 

§8 Bokslut/budget inför årsmötet (föredragande: Joanna) 

9943 kronor på kontot. Pga. rådande omständigheter  

Kassören har gjort justeringar efter dialog med revisorerna samt sammanställt ett interimbokslut.  

Den stora förändringen är att styrelsen kommer föreslå en minskning av avgifterna pga. upphörandet 

av prenumerationen på Nordicom. Den nya avgiften föreslås bli 350 kronor för fullbetalande 

medlemmar och 150 kronor för doktorand-medlemmar.  

 

Styrelsen ställer sig frågande till varför Nordicom betalar doktorandavgift med tanke på deras nya 

inriktning.  

 

§9 Utkast verksamhetsberättelse inför årsmötet (föredragande: Kristina) 

Styrelsen ser gärna tillägg/förtydliganden rörande: 

- att styrelsen har under verksamhetsåret fört diskussioner om inrättandet av någon form av 

stipendium för utbildningsinsatser i linje med FSMK:s vision och mål,  

- antal möten och antal blogginlägg, och 

- det förändrade samarbetet med Nordicom, konsekvenserna av detta för FSMK samt hur 

detta diskuterats och hanterats av styrelsen. 

 

Kristina skickar ut en justerad verksamhetsberättelsen för påseende av styrelsen som läser och skickar 

eventuella kommentarer och innan den går ut till årsmötet.  

 

§10 Utkast verksamhetsplan inför årsmötet (föredragande: Michael) 

 

Diskussion har först kring möjligheten att dela ut stipendier till utbildningsinsatser som harmonierar 

väl med FSMK:s visioner och verksamhetsmål som samverkans- och utbytesforum med primär 

betoning på utbildning. Detta bör tas upp i verksamhetsberättelsen.  

 

Styrelsen önskar en tydligare länk mellan strategier och mål och önskar att detta blir mer tydligt i 

verksamhetsplanen. 

 

Michael, Kristina och Gabriella ser över detta och har styrelsens förtroende att justera detta.  

 

§11 Övriga frågor 

 

Malmö: Konferens i Artificial Creativity pågår 19–20 november.  

Göteborg: Mejlen fungerar nu för de flesta. All undervisning måste ske digital framöver. Ett 

seminarium i politisk kommunikation pågår. Bland annat kommer ett seminarium hållas 24 november 

om dramatiken i det amerikanska valet. Eftersom många av seminarierna nu hålls digitalt ökar 

möjligheterna  
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Lund: Många disputationer har flyttats. Seminarier är fortfarande begränsade men inga nya riktlinjer 

sedan senaste rekommendationer 

Södertörn: Tillsvidaretjänst i mkv utannonserad med inriktning mot medieproduktion.  

Uppsala: Undervisningen fortsätter på distans. Institutionen har fått VR-pengar för projekt om 

strategisk kommunikation och utbildning i Skandinavien. Grattis! 

Jönköping: Distansundervisningen fortsätter och inga nya riktlinjer sedan senaste rekommendationer. 

Stockholm: Ingen undervisning på distans längre. Tidigare har mindre grupper befunnit sig på plats.  

 

 

 

Sekreterare  Justerare 

 
 

Tindra Thor  

Stockholm, 2020-11-19 

Ernesto Abalo 

Furuby, 2020-11-19 
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