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Styrets aktiviteter
Det har vært holdt månedlige styremøter og faste møter med de andre Nordiske
medieforskerlagene i perioden. Alle styremøtene er blitt holdt via Skype. Flere saker har
også blitt behandlet på e-post.
Økonomi
NML mottar støtte fra Rådet fra anvendt medieforskning og Norges forskningsråd til
utgivelse av Norsk medietidsskrift og til arrangering av norsk medieforskerkonferanse.
Forøvrig består lagets inntekter av deler av medlemskontingenten. Lagets økonomi er
fortsatt god, selv om vi har gått med et lite underskudd i 2018. Dette skyldes delvis et inntektstap
som resultat av færre betalende medlemmer og mindre støtte fra Medietilsynet til medietidsskriftet
enn budsjettert.

Medlemstall
Tabellen under viser en oversikt over medlemmer. Her er bare betalende medlemmer (eller
medlemmer som har fritak for betaling) registrert.
Tabell 1. Medlemstall i perioden 2016-2019.
2016
155
9

2017
85
7

2018*
73
6

Ord. Medl.
Studentmedl./
pensjonist
Gratismedlem.
13
16
?
Total
177
108
79
*usikre tall. På grunn av manglende/sen utsendelse av faktura.

2019 (per 25.06)
104
6
13
123

Tabellen viser en stor økning fra 2018 til 2019, noe som blant annet skyldes bedre oppfølging
fra Universitetsforlaget i 2019.
Vi har i år som i fjor fortsatt en betydelig kapitalreserve, og som tidligere år har vi fått
renteinntekter av dette, noe som styrker driften. Dette året har fondet ikke sunket i verdi og
vi har altså ikke noe tap knyttet til fondet. På rentesparfondet står det NOK 217 093, på
høyrentekontoen NOK 66 763, og på brukskonto NOK 47 712 (per 01.01.2019), noe som samlet ga en
egenkapital på 331 568 da vi gikk inn i 2019.

Norsk medietidsskrift
NML er eier av Norsk medietidsskrift (NMT). NMT er et fagfellevurdert tidsskrift som
publiseres digitalt og kommer ut med fire nummer i året. Årlig publiserer tidsskriftet 12
vitenskapelige artikler i tillegg til debatter, bokmeldinger og kåseri. NMT støttes av Norges
forskningsråd (ett år av gangen) og Rådet for anvendt medieforskning (ett år av gangen).
Rådet for anvendt medieforskning melder i e-post 15/8 2018 at de nå gjennomfører en
prinsipiell drøfting om disse midlene som går til Norsk Medieforskerlags forskerkonferanse
og til Norsk Medietidsskrift bør ”bindes opp” i samme grad som tidligere, eventuelt om det
skal åpnes for eventuell støtte til andre konferanser og tidsskrift også. Norsk Medietidsskrift

er for øvrig innlemmet i en ordning i Norges Forskningsråd gjennom Ceres for finansiering av
open-access tidsskrifter for 2018, 2019 og 2020. Dette betyr at vi kanskje ikke er avhengig av
å søke Rådet for anvendt medieforskning om midler i 2019 og 2020, men uansett må vi
diskutere andre inntektskilder i årene som kommer, både til konferansen og til tidsskriftet
(mer om dette i årsrapport for Norsk Medietidsskrift).
Samarbeidet med Universitetsforlaget har blitt videreført i overgangen til digital publisering
av NMT, og det er tegnet ny kontrakt med Universitetsforlaget ut 2019. Redaktøren i NMT
fra 2017, Jens Barland, fortsatte også i 2018-2019. Det er for tiden et godt antall
redaksjonsmedlemmer. Som følge av naturlig rotasjon vil det likevel alltid være behov for å
rekruttere nye medlemmer (se årsrapport for Norsk Medietidsskrift).
NMLs informasjonskanaler
NMLs hjemmesider ble oppdatert i 2015, for å forenkle prosessen med å melde seg inn som
medlem, samt i større grad tilrettelegge hjemmesidene for ulike terminaltyper. I 2019 ble
sidene oppdatert med ny informasjon. Referater fra styremøtene legges ut. Det er fortsatt
en utfordring å holde nettsiden levende og oppdatert. Facebook-gruppa er mer oppdatert
med informasjon om arrangementer, ledige stillinger osv. Denne siden har i perioden blitt
oppdatert av varamedlem i styret, Roswitha Skare.
Styret har i denne perioden ikke sendt ut egne nyhetsbrev. Dette vil bli vurdert på nytt i
neste periode.
Medlemmer
Styret har fokus på å øke antall medlemmer og større mangfold av medieforskere.
Gjennomsnittsalderen i laget er forholdsvis høy, og NML må framover sikre at laget oppleves
som relevant også for yngre medieforskere og studenter. Prisen for beste masteroppgave,
hvor hensikten er å aktivere medieforskermiljøene til å løfte fram fremragende
studentarbeid på masternivå samt å rekruttere potensielle medlemmer i en tidlig fase er et
tiltak som vi fortsetter med. Vi har også videreført praksisen med et års gratismedlemsskap
etter avlagt mastereksamen og gratis deltakelse for masterstudenter på den norske
medieforskerkonferansen, forutsatt at de er medlem av laget.
Det har vært arbeidet for å synliggjøre fordelene ved å være medlem på våre nettsider. I
forkant av den norske medieforskerkonferansen i 2020 vil styret jobbe aktivt for å nå ut med
informasjon til aktuelle medieforskermiljøer og medieforskere utover de som nå er
medlemmer.
Universitetsforlaget har ryddet opp i medlemsregisteret.
Konferanser
I denne perioden arrangeres den nordiske medieforskerkonferansen, Nordmedia
konferansen i Malmø 21-23. august hvor årets generalforsamling skal avvikles. Lisbeth
Morlandstø har deltatt på vegne av Medieforskerlagets styre i den nordiske
arrangementskomiteen. Møter mellom styrerepresentanter fra de nordiske
medieforskerlagene har foregått hele året. Representanter fra de nordiske

medieforskerlagene har hatt fire online møter denne perioden hvor konferansen i Malmø
har vært tema.
På generalforsamlingen i 2018 ble det bestemt at det var Oslo sin tur til å arrangere den
norske medieforskerkonferansen i 2020. Institutt for medier og kommunikasjon ved UiO har
tatt på seg ansvaret å arrangere konferansen. Den lokale arrangementskomiteen for
konferansen består av: Marika Lüders (leder), Øyvind Ihlen, Steffen Krüger, Elisabeth
Staksrud, Eiri Elvestad og Katerina Houben.
Høringer
NML er høringsinstans for Kulturdepartementet (KD), og et styrende prinsipp når det gjelder
høringer er at styret selv uttaler seg i saker som styret finner at NML bør og kan mene noe
om. Styret har i denne perioden ikke levert inn høringsuttalelser.
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