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Styrets beretning for perioden august 2005 – juli 2006 
  
 
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. Håvard Legreid erstattet Riise Lothe fom. april 2006.  
 
Det er avholdt fem styremøter i perioden, fire av disse som telefonmøter. Styret har hatt ett 
fellesmøte med redaksjonen i Norsk medietidsskrift. Enkelte saker har også vært behandlet 
per e-post.  
 
 
Medlemmer  
Norsk medieforskerlag har hatt et jevnt tilsig av nye medlemmer. Fra oktober 2005 til 
årsskiftet 2006 fikk NML 9 nye medlemmer, og i 2006 ble laget styrket med 18 nye 
medlemmer. Per 18. september 2006 hadde Norsk medieforskerlag 217 betalende medlemmer 
fordelt på 189 ordinære medlemmer og 28 studentmedlemmer. 
 
På grunn av en feil hos Universitetsforlaget i purring av manglende kontingentbetaling, var en 
del ordinære medlemmer falt ut av lagets medlemslister for 2004 og 2005. Styret fulgte saken 
opp høsten 2005 og har gjennom Universitetsforlaget kontaktet de medlemmer som var 
strøket av medlemslisten som følge av manglende betaling. Mange av de pågjeldende 
medlemmer har fornyet medlemskapet og listen er nå ajourført.    
 
  
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  
Planleggingen av konferansen i Bergen har vært en hovedsak for styret i perioden. Arbeidet 
har foregått i nært samarbeid med den lokale arrangementskomiteen. Konferansen er innvilget 
økonomisk støttet fra Norges forskningsråd, Rådet for anvendt medieforskning og Fritt ord.  
 
 
Norsk medietidsskrift 
Lagets tidsskrift har i perioden kommet ut med fire nummer i perioden. Ansvarlig redaktør 
har vært Erling Sivertsen og Anne Gjelsvik. Sara Brinch overtok som ansvarlig redaktør fom. 
Nr 2/2006. Det har vært avholdt ett fellesmøte mellom redaksjon og styret i NML, hos 
Universitetsforlaget 6.januar 2006. Hovedtema var samarbeidsrutiner mellom styret og 
tidsskriftsredaksjon, samt tiltak for å øke tilgang på artikler av høy faglig kvalitet.  
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Medlemsregisteret  
Styret har arbeidet med rutiner for innmelding og vedlikehold av medlemsregister. Styret har 
innledet samtaler med Universitetsforlaget som tilbyr seg å håndtere registeret for NML.  
 
 
NMLs hjemmesider 
En arbeidsgruppe i styret har arbeidet med en oppgradering av lagets hjemmesider. Styret har 
besluttet å innlede samtaler med en leverandør, med sikte på lansering av nye og mer 
funksjonelle sider januar 2007 [?] 
 
 
Nordisk samarbeid 
Den nordiske konferansen 2007 blir arrangert i Helsinki 16.- 19. august. Leder i NML har 
deltatt på ett planleggingsmøte i Helsinki 14. august 2006. NML har støttet en søknad fra 
Stockholm om å få arrangere IMCR-konferansen 2008 og har oppnevnt Elisabeth Eide som 
norsk representant i en nordisk gruppe. NML har gitt økonomisk støtte til Nordicom i 
forbindelse med kjøp av programvare til nytt dokumentasjonssystem.  
 
 
Uttalelser og høringer 
NML har sendt høringsuttalelse på Forslag om endring i lov om film og videogram.  
 
 
 
 
Økonomi  
Regnskapet er ført i samsvar med tidligere revisjonsbemerkninger. Årskontingenten skal 
betales på forskudd i og med at den innbefatter tidsskriftsabonnementet. Lagets økonomi er 
stadig god og med solid likviditet. Årets resultat er på kr. 57.021,21 – dette som følge av at 
reiseutgiftene til styret også i 2005 har vært minimale og at inntekten fra administrasjon av 
lagets konferanse i 2004 på kr. 18.220,50 har blitt  bokført i 2005. 
 
Styret vil atter i år til tross for et godt resultat i 2005 bemerke at de økonomiske rammer er 
snevre. Som det fremgår av revidert budsjett for 2006 og budsjett for 2007, vil lagets 
investering i utvikling av et nytt nettsted, bety at driftsmidlene disponeres fult ut.   
 
Medlemsprisen for 2005 var kr 455,- for ordinære medlemmer, og kr 355,- for hovedfags- og 
masterstudenter. NML’s andel var i begge tilfelle kr 220,-. For 2006 har kontingenten vært kr 
475,- for ordinære medlemmer og kr. 375,- for hovedfags- og masterstudenter. Abonnement 
på Norsk medietidsskrift inngår i kontingenten. Forlaget fastsetter prisen for abonnement på 
tidsskriftet i samråd med redaksjonen og styret. 
 
Styret foreslår en mindre forhøyelse av medlemskontingenten for 2007 med kr. 10,- som går 
til driften av Norsk medietidsskrift. Dette betyr at ordinært medlemskontingent for 2007 blir 
på kr 485,- (hvorav kr 260,- til forlaget og kr 225,- til foreningen). Studentmedlemskap koster 
kr 385,- (hvorav kr 160,- til forlaget og kr 225,- til foreningen).  
 
 



 3 

Norsk medieforskerlag har i 2005 mottatt støtte fra RAM til Norsk medietidsskrift på kr. 
100.000 
 
Til den nasjonale konferansen i 2006 har NML mottatt støtte fra RAM på kr 40.000,-, fra 
NFR kr 30.000,- og fra Fritt ord kr 50.000,-. Institutt for informasjons- og medievitenskap, 
UIB, har stilt administrative og tekniske ressurser kostnadsfritt til lagets disposisjon.   


