Protokoll/Referat:

Generalforsamling i Norsk medieforskerlag
Helsinki 17. august 2007
Generalforsamlingen ble avviklet i Auditorium XIII i Universitetets hovedbygning under den
18. Nordiske medieforskerkonferansen i Helsinki. 14 medlemmer møtte.
Dagsorden:
Sak 1: Konstituering
Kristin Skare Orgeret ble valgt til møteleder. Mona Pedersen ble valgt som referent, og Sara
Brinch og Marika Lüders ble valgt til å underskrive protokollen. Det var ingen bemerkninger til
innkalling og saksliste.
Sak 2: Styrets beretning
Stryets beretning for perioden august 2006 – juli 2007 var sendt ut på forhånd, og publisert
på NMLs hjemmesider. NMLs leder Kristin Skare Orgeret gikk gjennom beretningen. Det
framkom ingen bemerkninger. Styrets beretning ble godkjent.
Sak 3: Regnskap og budsjett
Regnskap 2006 og budsjettforslag 2007 ble delt ut og gjennomgått på møtet. Revisors
rapport ble lest opp av Gunnar Iversen. Regnskap og budsjett ble godkjent.
Sak 4: Medlemskontingent
Det forelå et forslag om å øke medlemskontingenten for 2008 med 15 kroner (fra 485 kroner
til 500 kroner for ordinært medlemskap, og fra 385 til 400 kroner for studentmedlemskap).
Etter en kort diskusjon ble det enstemmig vedtatt å beholde medlemskontingenten på
dagens nivå. Vedtaket ble begrunnet med at det var uheldig å sette opp kontingenten så
lenge laget har en høy egenkapital.
Sak 5: Innmeldte saker
Det var ingen innmeldte saker.
Sak 6: Norsk medietidsskrift – en orientering
Tidsskriftets redaktør Sara Brinch orienterte om redaksjonens arbeid. Det ble i 2006 publisert
11 vitenskapelig artikler i tidsskriftet, etter ekstern ”blind review”. Tidsskriftet er et såkalt nivå
1-tidsskrift og har årlig inntil 12 poeng å dele ut. Det ble registrert en gledelig økning i
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artikkeltilfang, samtidig som redaksjonen påpeker at dette betyr at behandlingstiden øker. Av
35 innsendte artikler ble 12 refusert. En høy refusjonsprosent betyr også høy kvalitet på
artiklene som blir publisert, framholdt redaktøren. Gjennom 2006 fortsatte satsningen på
debatt, som gjør det mulig også å formidle mer aktuelt stoff til tidsskriftets lesere. I løpet av
2006 innførte tidsskriftet intervjuet som fast post, der nye perspektiver på forskningsfeltet
formidles av internasjonale størrelser. Universitetsforlaget har også vist seg å være et
lykkelig valg, med profesjonalitet i alle ledd av produksjonen. I juni 2007 hadde tidsskriftet
totalt 370 abonnenter.
Sak 7: Valg av styre, revisor og valgkomite:
Leif Ove Larsen la fram valgkomiteens forslag:
Styre:
Kristin Skare Orgeret
Rune Klevjer

UiO

UiB

(leder, ikke på valg)
(ikke på valg)

Barbara Gentikow UiB

2 år

Mona Pedersen HH

(ikke på valg)

Audun Engelstad HiL

2 år

Aud Sissel Hoel NTNU

2 år

Jan Fredrik Hovden HiVolda

2 år

Sara Brinch, NTNU

(ikke på valg)

Vara:

Revisorer:
Gunnar Iversen, NTNU

(ikke på valg)

Roel Puijk, HiL

(ikke på valg)

Valgkomite:
Leif Ove Larsen, UiB

(ikke på valg)

Lisbeth Morlandstø, HiBodø

2 år

Svein Brurås, HiVolda

2 år

De valgbare kandidatene ble enstemmig valgt.
Generalforsamlingen ble hevet.

---------------------------------------------

----------------------------------------------

Sara Brinch

Marika Lüders
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