REFERAT/PROTOKOLL

Generalforsamling i Norsk Medieforskerlag
Bergen, 19.oktober 2006
Generalforsamlingen ble avviklet på Hotell Terminus under den 12. norske
medieforskerkonferansen i Bergen. I tillegg til styret var det 18 fremmøtte.
Sak 1: Konstituering
Leif Ove Larsen ble valgt til møteleder. Svein Brurås ble valgt til referent. Elisabeth Eide og
Helge Østbye ble valgt til å underskrive protokollen. Det var ingen bemerkninger til
innkalling og saksliste.
Sak 2: Styrets beretning
Styrets beretning for perioden august 2005 – juli 2006 var sendt ut på forhånd.
Medieforskerlagets leder Leif Ove Larsen gikk gjennom hovedpunktene i beretningen. Det
fremkom ingen bemerkninger. Styrets beretning ble godkjent.
Sak 3: Regnskap og budsjett
Regnskapet for 2005 (resultatregnskap og balanse) var sendt ut på forhånd. Lagets leder gikk
gjennom hovedtallene. Det forelå også revisjonsrapport som anbefaler generalforsamlingen å
godkjenne regnskapet. Det fremkom ingen bemerkinger. Regnskapet ble godkjent.
Det ble lagt fram budsjettforslag for 2007 og forslag til revidert budsjett for 2006. Begge deler
ble godkjent.
Sak 4: Medlemskontingent
Styret foreslår at NLMs medlemskontingent for 2007 økes med 10 kr. Dette ble enstemmig
vedtatt.
Sak 5: Innmeldte saker
Det var ingen innmeldte saker.
Sak 6: Norsk medietidsskrift, orientering
Tidsskriftets redaktør Sara Brinch orienterte om redaksjonens arbeid. Det ble i 2005 publisert
11 vitenskapelige artikler, etter ekstern ”blind review”. Refusjonsandelen av innsendte manus

lå på 37 prosent. Det er en dominans av yngre forskere blant bidragsyterne, og redaksjonen
har derfor satt i verk en offensiv for å få mer etablerte forskere til å sende inn manus.
Redaksjonen ønsker å fortsette satsingen på debatt-, kommentar- og bokmeldingsstoff.
Overgangen til Universitetsforlaget har etter redaksjonens mening utelukkende hatt positive
virkninger. Det har vært store utskiftninger i redaksjonen det siste året, men den nåværende
redaksjonen arbeider hardt for å opprettholde tidsskriftets kvalitet.
Det var ingen bemerkninger til denne saken, og orienteringen ble tatt til etterretning.
Sak 7: Valg av styre, revisor og valgkomité:
Lisbeth Morlandstø la fram valgkomiteens forslag.
Leder:
Ny leder for NML: Kristin Skare Orgeret. Enstemmig valgt.
Styret
Nytt styremedlem: Rune Klevjer. Enstemmig valgt.
Styremedlem på valg: Mona Pedersen. Enstemmig gjenvalgt.
Varamedlem på valg: Sara Brinch. Enstemmig gjenvalgt.
Revisorer:
Gunnar Iversen. Enstemmig gjenvalgt.
Roel Pujk. Enstemming gjenvalgt.
Valgkomite:
Leif Ove Larsen, leder. Enstemmig valgt.

Generalforsamlingen ble - etter å ha takket og applaudert avtroppende leder Leif Ove Larsen
for innsatsen - hevet.

………………………………..
Elisabeth Eide

……………………………..
Helge Østbye

