Protokoll FSMK:s styrelsemöte kl. 14.00-15.00, 12 maj 2021 (Zoom)
FSMKs organisationsnummer: 8025245658
Närvarande: Kristina Jerner Widestedt, Joanna Doona, Solange Hamrin, Kristina Stenström,
Sofia Johansson, Ernesto Abalo, Kristoffer Holt (från kl. 14.40).
Frånvarande: Erik Edoff, Hanna Hallin, Gabriella Sandstig, Torbjörn Rolandsson, Carina
Tenor, Daniel Lövgren
1.
2.
3.
4.
5.

Mötet öppnas.
Dagordning fastställs.
Föregående mötesprotokoll avhandlas på nästa möte
Kristina Stenström utses till justerare av protokollet.
FSMK-dagen 21 maj: program och kommunikationsinsatser
- Ordföranden informerar om att programmet för FSMK-dagen redan är tillgängligt
på föreningens hemsida och lnu.se. Medlemmarna har fått ett mail med
information om evenemanget och det har gått ut information via föreningens
sociala medier.
- Det behövs ingen registrering för att delta på FSMK-dagen, men Kalmar kommer
att skapa ett zoom-rum med lösenord inför dagen. Kommunikatören skickar länk
och lösenord till medlemmarna.
- Ordföranden ska skriva motiveringar till avhandlingspriset (på engelska). Joanna
ansvarar för diplomet och presentationen av priset den 21 maj.
- Kristina Stenström (kommunikatör) kommer att skicka en påminnelse om FSMKdagen till medlemmarna nästa vecka.

6. Föreningens ekonomi och frågan om doktorandstipendier
-

Kassören (Joanna Doona) informerar att föreningen har 222 440,56 på kontot

-

Det kommer att avsättas 96 000 till doktorandstipendier för utgifter förknippade
med registrering på konferenserna: ICA, IAMC, ECREA och NordMedia.
Kriterier måste definieras inför en utlysning, men det bestämdes att stipendierna
kommer att kunna sökas under en begränsad ansökningsperiod. Doktorander som
ska presentera papers på konferenserna kommer att prioriteras framför dem som
deltar utan paper.

7. Årsmötet i augusti
-

Årsmötet ska ske i anslutning till NordMedia i augusti. Kallelsen skickas ut 2
månader innan mötet och handlingarna kommer senare.

8. Eventuella övriga frågor.
9. Lärosätesinformation
Sundsvall (MKV Sundsvall)
-

-

Nästa vecka kommer intervjuerna med doktorandkandidater att börja. Fem personer
kommer att intervjuas.
Train-konferensen var mycket lyckad. Programmet finns fortfarande på
Miun.se/train2021. Det var nio papers och ca 60 deltagare. Mycket socialt program
och tre talare: Paolo Mancini, Eva Hamilton och Lars Lagerbäck. De är
hedersdoktorer på Miun.
Både forskningen och forskarutbildningen utvärderas under året, omfattande med
internationella bedömare.

Gävle
-

Ny rekryterad lektor Miriam von Schantz

-

Doktorandtjänst fick 90 ansökningar – snart ska några av dem till extern
granskning.
Snart (under sommaren) startar rekryteringen av en professor
Grundkursen i medie- och kommunikationsvetenskap görs om och lanseras 2022
Disputation 21 maj, 10-12 på Zoom. Maria Rosén lägger fram sin avhandling
"Social mättnad, relationell hunger – Strategisk kommunikation i förändring när
matindustrin utmanas av folklig misstro". Maria tillhör Institutionen för
kommunikation och medier och disputerar i medie- och
kommunikationsvetenskap. Mer info finns på isk.lu.se

Lund

-

JMK

-

Inget att rapportera

Södertörn
-

Rekryterar två lektorer. Fyra personer kommer att intervjuas.

Jönköping
-

Rekrytering av en adjunkt och en lektor pågår.

Kalmar
-

FSMK-dagen nästa vecka.
Prefekt kliver av efter tre år. Rekrytering av ny prefekt ska inledas.

10. Mötet avslutas.

Sekreterare

Justerare

Solange Hamrin
Sundsvall, 2021-05-12

Kristina Stenström
Stockholm, 2021-05-12

