Styrets beretning for perioden oktober 2004 – august 2005
Styret
Norsk medieforskerlags styre har i perioden bestått av Leif Ove Larsen (leder), Kristin Skare
Orgeret (nestleder), Carsten Ohlmann (kasserer), Svein Brurås (sekretær), Barbara Gentikow
(styremedlem), Mona Pedersen (styremedlem). Varamedlemmer har vært Jan Fredrik Hovden
og Sara Brinch. Nordicom-dokumentalist Pernille Riise Lothe har fungert som observatør i
styret.
Det er avholdt fire styremøter i perioden, alle som telefonmøter. Enkelte saker har også vært
behandlet per e-post.

Medlemmer
Norsk medieforskerlag har hatt et jevnt tilsig av nye medlemmer. Fra oktober 2004 til
årsskiftet 2005 fik NML 11 nye medlemmer og i første halvår 2005 ble laget styrket med 18
nye medlemmer. Norsk medieforskerlag hadde per 1.6.2005 171 betalende medlemmer.
Dessverre ser det ut til at det også inneværende år er en del medlemmer som ennå ikke har
betalt kontingent og dermed ikke er registrert i medlemsregistret på Universitetsforlaget.
Dette er uheldig og styret er oppmerksomme på dette og prøver med purring å rette opp på
dette unødvendige frafall.
Medlemskontingenten for 2005 har vært kr. 455,- for ordinære medlemmer og kr. 355,- for
hovedfagsstudenter. Abonnement på Norsk medietidsskrift inngår i kontingenten. Forlaget
fastsetter prisen for abonnement på tidsskriftet i samråd med redaksjonen og styret.
Medlemsavgiften til Norsk medieforskerlag utgjør fortsatt kr. 220,-.

Råd og utvalg
NMLs representanter i Rådet for anvendt medieforskning (RAM) er i perioden (2005-2009)
Lisbeth Morlandstø og Barbara Gentikow. Vararepresentanter er Sara Brinch og Oddgeir
Tveiten.

Aktiviteter
Den 12. nasjonale medieforskerkonferansen i 2006
Styret har begynt planleggingen av neste års konferanse, som vil bli arrangert i Bergen i
oktober. Basert på de gode erfaringene med konferansen i Trondheim i 2004, legger styret
opp til en tilsvarende form på konferansen i 2006. Styret har nedsatt lokal
arrangementskomité. Arbeidet med planlegging av konferansen vil bli en hovedsak i neste
periode.
Norsk medietidsskrift
Lagets tidsskrift har i perioden kommet ut med fire nummer i perioden. Ansvarlige redaktører
har vært Erling Siversten og Anne Gjelsvik. Det har vært avholdt ett telefonmøte mellom

redaktør og leder i NML. Her var tidsskriftets forhold til Idunn.no et hovedtema. NML og
NMT avventer resultat av forhandlinger mellom NFF og Universitetsforlaget om denne saken.
Uttalelser og høringer
NML har sendt høringsuttalelse i forbindelse med Rapport om nye rammevilkår for
lokalradio.
Styret har sendt brev til mediefaglige miljøer ved universitet og høgskoler med henstilling om
å gi uttelling for arbeid i NML.

Økonomi
Regnskapet er ført i samsvar med tidligere revisjonsbemerkninger. Årskontingenten skal
betales på forskudd i og med at den innbefatter tidsskriftsabonnementet.
Lagets økonomi er god og med solid likviditet, men det må bemerkes at det gode årsresultat
på kr. 80.634,13 henger sammen med flere spesielle forhold i 2004. Den 11. nasjonale
medieforskerkonferansen Medieforskning i globaliseringens tidsalder, som ble holdt i
Trondheim 21. – 22. oktober, ga et overskudd på kr. 18.684,38. Til dette kommer at lagets
økonomi ble styrket med kr. 18.220, 50 som av styret for NML ble satt av til administrasjon
av konferansen - svarende til 6,2% av konferansens totale budsjett. Ekstraordinært ble et
akkumulert overskudd fra Fagbokforlaget på kr. 16.509,- overført til NMLs kapitalkonto
øremerket Norsk medietidsskrift. Ennå et forhold som er medvikende til at årsresultatet
fremstår så positivt, er at slutavregningen for medlemskontingent for 2003 med kr. 20.800,først kunne posteres på regnskapet for 2004. Det som følge av at NML først mottok
regnskapet for Norsk medietidsskrift fra Fagbokforlaget så sent som i oktober 2004!
Et medlemstall på ca 200 betalende som betaler kontingent på kr. 220,- gir en inntekt på kr.
44.000,- . Som det fremgår av budsjettet vil dette beløpet kun så vidt kunne dekke løpende
driftsutgifter som reiser, møter, websted.
Norsk medieforskerlag har i 2004 mottatt støtte fra RAM til Norsk medietidsskrift på kr.
80.000 – for 2005 med kr. 100.000,-. NML fikk 2004 videre midler til den nasjonale
konferansen i Trondheim 21.- 22.10 2004 på i alt kr. 175.000 fra følgende instanser:
• Norges forskningsråd, KIM,
• Rådet for anvendt medieforskning (RAM),
• Institutt for kunst og medier, NTNU,
• Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU,
• HF, Globaliseringsprogrammet, NTNU,
• Program for medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi, NTNU

