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Styrets beretning, august 2011 – september 2012 
 

 

Medieforskerlaget (NML) er et faglig forum for medieforskere i Norge. NML utgir 

Norsk medietidsskrift (NMT), som sendes til alle medlemmer og til abonnenter. 

Hovedaktivitetene i perioden har vært planlegging av hhv. norsk og nordisk 

medieforskerkonferanse, spørsmål om publiseringsutfordringer for NMT og 

videreføring av arbeidet med NMLs hjemmesider. En ikke ubetydelig del av 

aktiviteten er dessuten å søke midler til konferanser og NMT, samt rapportering. 

 

 

Styrets sammensetning i perioden: 

Hilde Arntsen (UiB), leder 

Anne Hege Simonsen (HiOA), nestleder, medlem av rekrutteringsgruppen 

Rune Klevjer (UiB), kasserer 

Hilde Kristin Dahlstrøm (Mediehøgskolen Gimlekollen), nettansvarlig 

Paul Bjerke (HiVolda), sekretær 

Guri Hanem (NTNU), medlemsansvarlig, medlem av rekrutteringsgruppen 

Ragnhild Mølster (Nordicom), observatør for Nordicom, og medlem av 

rekrutteringsgruppen 

Audun Beyer (UiO), varamedlem 

Lin Prøitz (tidl. UiO, nå Norsk Barnebokinstitutt), varamedlem 

 

Styrets aktiviteter 
Det har vært holdt flere styremøter, arbeidsmøter, og møter i undergrupper i styret. 

Nytt i denne perioden er at de fleste styremøtene er holdt via Skype, og ikke 
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telefonmøter som var vanlig tidligere. Dette har spart medieforskerlaget for en del 

utgifter til telefonmøtene. 

 

Siden styremøtet 19.11.2011 er referatene fra styremøtene lagt opp på NMLs 

hjemmeside. Styret har også begynt å legge interne referater og dokumenter på styrets 

egne sider via innlogging fra NMLs hjemmesider. Dette er en start på arbeidet med å 

gjøre medieforskerlagets arkiv mer elektronisk, og ikke en kombinasjon av 

papirbasert i arkiveringspermer og epost-korrespondanse som det har vært til nå. Det 

legges opp til en videreføring av dette etter hvert.  

 

 

Økonomi 

NML mottar støtte fra Rådet fra anvendt medieforskning og Norges forskningsråd til 

utgivelse av Norsk medietidsskrift, og fra Rådet til anvendt medieforskning og Fritt 

Ord til norsk konferanse 2012. Forøvrig består lagets inntekter av deler av 

medlemskontingenten. 

 

Lagets økonomi er fortsatt god. Medlemstallet har vært stabilt, med en svak oppgang i 

ikke-studentmedlemmer. I 2011 har vi hatt null i reisekostnader, noe som er svært 

uvanlig og som skyldes blant annet at Universitetsforlaget betalte alle utgifter til 

redaksjons- og styremøtet i Oslo i mars 2011. Vi har et betydelig kapitalreserve, og 

som tidligere år har vi fått renteinntekter av dette som styrker driften. 

 

Det meste av utgiftene dette året har gått til nettstedet medieforskerlaget.no. Vi har 

investert i ny Wordpress-løsning, samtidig som vi har betalt for den gamle løsningen 

(Netpower) ut abonnementsperioden. Den nye løsningen vil bety lavere årlige utgifter 

til nettstedet i årene framover. For 2012 og 2013 budsjetterer vi med 5000,- på denne 

posten.   

 

Som en oppfølging av fjorårets investering, har vi i 2011 brukt 10.000,- til justering 

og oppgradering av Norsk medietidsskrifts nye intranettløsning for redaksjonens 

arbeid.  
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På grunn av vi kan forvente lavere utgifter til lagets nettsted i årene framover, 

anbefaler styret at kontingenten forblir uendret for 2013, selv om forlaget skulle øke 

sin pris til oss for tidsskriftet. 

 

 

Norsk medietidsskrift 

NML er eier av Norsk medietidsskrift (NMT). NMT er et fagfellvurdert tidsskrift som 

kommer ut med fire nummer i året, og trykker 12 vitenskapelige artikler i tillegg til 

debatter, bokmeldinger og kåseri. NMT støttes av Norges forskningsråd (tre år av 

gangen) og Rådet for anvendt medieforskning (ett år av gangen). Tidsskriftet utgis av 

Universitetsforlaget, som også håndterer abonnement, markedsføring og innkreving 

av medlemskontingent. 

 

NMTs redaksjon 

Lars Nyre (UiB) ansvarlig redaktør. 

Henrik G. Bastiansen (HiVolda), bokmeldingsredaktør 

Rich Ling (IT-universitetet i København/Telenor), illustrasjonsansvarlig 

Elise Seip Tønnessen (UiA), ansvarlig for publikums- og bruksforskning 

Steen Steensen (HiOA), ansvarlig for journalistikkforskning 

Jon Raundalen (NTNU), ansvarlig for film- og fjernsynsforskning 

Brita Ytre-Arne (tidl. UiB, nå UNI Rokkansenteret), redaksjonsmedlem 

Nina Kvalheim (UiB), redaksjonssekretær.  

 

Se ellers separat årsmelding fra NMT. 

 

Universitetsforlaget 

Høsten 2011 undertegnet NML en ny treårig kontrakt med Universitetsforlaget om 

utgivelse av NMT, for 2012 – 2014.  Det har i perioden vært avholdt ett møte mellom 

representanter for Universitetsforlaget, NMLs styre og NMTs redaktør, samt ett møte 

mellom Universitetsforlaget og NMLs leder. Det har ikke vært avholdt noe felles 

møte mellom styret, redaksjonen og forlaget slik det har vært praksis tidligere. 
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NMT publiseres allerede i dag elektronisk gjennom Universitetsforlagets 

tidsskriftsdatabase www.idunn.no, mens andre enn NMTs abonnenter må betale for 

tilgang til artiklene her. 

 

Samarbeidet med forlaget fungerer godt, og både NMLs styre og NMTs redaksjon er i 

jevnlig kontakt med forlaget. 

 

Endringer i Forskningsrådets støtteordninger for vitenskapelige tidsskrift 

Forskningsrådet varslet allerede høsten 2010 at det ville komme endringer i 

finansieringsmodellen for vitenskapelige tidsskrift, og tildelingen til NMT for 2012 – 

2014 reflekterer dette:  

2012: kr. 128.000,-  

2013: kr. 126.000,- 

2014: kr. 126.000,-  

 

Dette er et drastisk kutt i støttebeløp. Til sammenlikning fikk NMT kr 177.820 i støtte 

fra Forskningsrådet for 2011.  

 

For 2012 søkte Universitetsforlaget om en tilleggsbevilgning og fikk kr. 40.000, men 

dette kan ikke påregnes videre. Dette betyr sterkt endrede økonomiske vilkår for NMT 

i årene framover, og NML må avgjøre hvordan vi skal forholde oss til dette.  

 

Forskningsrådet har signalisert at de ønsker en overgang til ren nettpublisering for de 

papirtidsskriftene som de støtter, inkludert NMT.  Det er foreløpig ikke klart hvilke 

modeller for Open Access som Forskningsrådet eventuelt vil støtte. I september 2012 

arrangerte Forskningsrådet et høringsmøte om vitenskapelig publisering, og flere fra 

NMLs styre samt NMTs redaktør Lars Nyre deltok på dette møtet sammen med 

representanter for forlag og vitenskapelige tidsskrift innen humaniora og 

samfunnsvitenskap.  

 

NML arrangerte et debattmøte om publiseringsløsninger og Open Access samme dag, 

den 11. september 2012. Møtet ble holdt ved IMK, UiO, og samlet en god gruppe 

deltakere fra flere institusjoner. Representanter for NMLs styre innledet, og Terje 



 5 

Rasmussen (UiO), Terje Hillesund (UiS) og Lars Nyre (NMT) holdt innlegg før saken 

ble diskutert.  

 

Styret fremmer forslag om NMTs framtid som egen sak på generalforsamlingen, 

basert på egne utredninger og debattmøtet.  

 

 

NMLs internettsider 

NMLs nye hjemmesider ble lansert i august 2011. Styret er godt fornøyd med at de 

nye sidene er lettere å oppdatere. Saker fra Nordicom kommer inn på sidene 

automatisk. Styret har gjennomført flere forbedringer underveis, og samler nye 

innspill til neste runde med webdesigner som skal gjøre forbedringer i funksjonalitet. 

NML har også fått en konto på Facebook. Det er nylig tatt initiativ til en felles 

Facebook-side for de nordiske medieforskerforeningene, men dette er ikke kommet i 

gang enda.  

 

 

Medlemmer 

 

Utvikling i medlemsmassen 

Ved begynnelsen av september 2012 hadde NML 191 betalende medlemmer som 

hadde fullt medlemskap, og fire studentmedlemmer. Det lave antallet 

studentmedlemskap forklarer Universitetsforlaget med at de som melder seg inn fra 

og med september måned, først blir registrert fra januar neste år, selv om de får årets 

siste nummer an NMT som resten av medlemmene. 

 

Medlemsmassen er relativt stabil.  Vi trenger derimot flere medlemmer spesielt blant 

yngre medieforskere.   

 

Ordningen med ett års gratis medlemskap til ny-eksaminerte Masterkandidater har 

fortsatt. Det er imidlertid få av de som benytter seg av gratismedlemskap som går 

over til å bli vanlige medlemmer etter det første året. En rekrutteringsgruppe 

bestående av Guri Hanem, Anne Hege Simonsen og Ragnhild Mølster har vurdert 

alternative rekrutteringsstrategier, og jobber videre med saken. 
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Medlemsfordeler 

For medlemmer i NML er abonnement på NMT inkludert i årsavgiften. Dette 

innebærer også tilgang til Universitetsforlagets tidsskriftsdatabase www.idunn.no. 

Medlemmer får også redusert konferanseavgift ved de norske 

medieforskerkonferansene, og 25 % rabatt på de fleste tidsskriftene i 

Universitetsforlagets portefølje. 

 

NML er medlem i ECREA, den europeiske medieforskerorganisasjonen. Det 

innebærer ikke at NMLs medlemmer får redusert konferanseavgift på ECREAs 

konferanser.  

 

 

Konferanser 

 
Norsk medieforskerkonferanse i 2012 

Den norske medieforskerkonferansen 18. – 19. oktober 2012 blir arrangert for NML 

av medieforskermiljøene i Kristiansand: Universitetet i Agder og Mediehøgskolen 

Gimlekollen. Professor Oddgeir Tveiten (UiA) har ledet den lokale 

planleggingsgruppen, og høgskolelektor Hilde Kristin Dahlstrøm (Mediehøgskolen 

Gimlekollen) er representant for NMLs styre. Øvrige medlemmer er Elise Seip 

Tønnesen (UiA), Liv Iren Hognestad (Mediehøgskolen Gimlekollen), Hans Olav 

Hodøl (UiA). Tidligere var også Martin Engebretsen (UiA) og Alf Kjetil Igland (UiA) 

med i komiteen. 

 

Konferansen er støttet av Rådet for anvendt medieforskning (RAM), Fritt Ord, Norges 

forskningsråd og Universitetet i Agder. Konferansens tema er ”Medienes 

virkelighetsbilder: Nye medier – nye prosesser – nye tekster”. Det er god påmelding 

til konferansen. Imidlertid har det vist seg at det er uklarheter mht. gruppelederes 

ansvar for aktiv oppfølging i forkant av konferansen, og styret foreslår at det arbeides 

med felles retningslinjer for gruppelederes oppgaver etter at erfaringer fra denne 

konferansens er samlet.  
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Nordisk medieforskerkonferanse i 2013 

Den nordiske medieforskerkonferansen i 2013 arrangeres ved Høgskolen i Oslo og 

Akershus (HiOA). Steen Steensen er leder for den lokale planleggingsgruppen, som 

består av en rekke medieforskere ved HiOA. Anne Hege Simonsen er nestleder i 

planleggingsgruppen og styrets representant i denne. De nordiske medieforskerlagene 

har hver en representant i den nordiske planleggingsgruppen, som også består av 

representanter for Nordicom. Den nordiske gruppen har hatt flere møter, de fleste via 

Skype. 

 

Konferansen arrangeres 8. – 11. august 2013, og temaet er ”Defending Democracy: 

Nordic and Global Diversities in Media and Journalism”.  

 

Planleggingsgruppen i Oslo har gjennomført en evaluering blant divisjonslederne om 

divisjonsstrukturen, og har foreslått visse endringer for neste konferanse. Den 

viktigste er opprettelsen av en ny divisjon for filmforskning. Divisjonsstrukturen er nå 

godkjent av den nordiske gruppen:  

 
1. Environment, Science and Risk Communication  
2. Journalism Studies  
3. Media and Communication History 
4. Media, Culture and Society 
5. Media, Globalization and Social Change 
6. Media Literacy and Media Education 
7. Media Organizations, Policy and Economy  
8. Media and Technology Media Aesthetics  
9. Film Studies (ny) 
10. Organization, Communication and Society  
11. Political Communication  
12. Theory, Philosophy and Ethics of Communication. 

 

 

Høringer 

 

NML er høringsinstans for Kulturdepartementet. Styret har arbeidet fram interne 

retningslinjer hvordan vi håndterer høringssaker, og levert uttalelse i høringsaken om 

endringer i medieeierskapsloven. 
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Råd og utvalg 

 

Revisorer: 

Carsten Ohlmann (HiOA) 

Arne Krumsvik (UiO og senere HiOA) 

 

Valgkomité:  

Audun Engelstad (HiL) 

Kristin Skare Orgeret (HiOA) 

Mona Pedersen (HiHedmark) 

 

 

 

Styret i Norsk medieforskerlag, 26. september 2012 

 

Hilde Arntsen 

(leder) 

 


