
Styret i Norsk medieforskerlags beretning fra august 2006 til juli 2007 
 
 
 

Styret 
 
Styret i Norsk medieforskerlag har i perioden bestått av Kristin Skare Orgeret (leder), 
Carsten Ohlmann (kasserer), Svein Brurås (sekretær), Mona Pedersen (nettansvarlig), 
Barbara Gentikow (styremedlem), Rune Klevjer (styremedlem). 
Nordicom-dokumentalist Håvard Legreid har fungert som observatør i styret. 
Varamedlemmer er Jan Fredrik Hovden og Sara Brinch og revisorer er Roel Puijk og 
Gunnar Iversen, 
 
Det er avholdt 4 styremøter i perioden, 3 av disse har vært telefonmøter og i januar 2007 
møttes styremedlemmene i Oslo. Styret hadde da også et fellesmøte med redaksjonen for 
Norsk medietidsskrift. Et par saker har i tillegg vært behandlet per e-post blant styrets 
medlemmer. 
 
 
Medlemmer 
 
Pr. 31.12. 2006 hadde Norsk medieforskerlag 226 betalende medlemmer. Pr. juni 2007 
hadde Norsk medieforskerlag 202 betalende medlemmer. Nedgangen skyldes delvis 
utestående betalinger. I januar 2007 avgjorde styret at uteksaminerte MA-studenter i 
medie- og journalistikkfag skal få tilbud om et års gratis prøvemedlemskap i 
medieforskerlaget. Denne rekrutteringsordningen har foreløpig resultert i at åtte 
uteksaminerte studenter er prøvemedlemmer i laget. Prøvemedlemmene betaler ikke 
medlemsavgift det første året. 
 
 
Råd og utvalg 
 
NML's 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 
 
Nye hjemmesider 
 
Hovedaktiviteten denne perioden har vært å utarbeide lagets nye hjemmesider, se 
www.medieforskerlaget.no 



De nye hjemmesidene er mer brukervennlige og dermed lettere tilgjengelige og enklere å 
oppdatere. Som en del av denne prosessen inngår nye og forenklete rutiner for 
medlemskap i Norsk medieforskerlag der nye medlemmer kan registrere seg direkte på 
hjemmesidene. 
 
Norsk medietidsskrift   
 
Norsk medieforskerlags tidsskrift har utgitt fire nummer i perioden. Ansvarlig redaktør 
har vært Sara Brinch. Redaksjonen består av Lars Nyre, Anders Fagerjord, Richard Ling, 
Elisabeth Eide, Jan Fredrik Hovden og Kristin Skare Orgeret. Det ble avholdt et 
fellesmøte mellom redaksjon og styret i Norsk medieforskerlag hos Universitetsforlaget 
9. januar 2007. Tidsskriftet har i perioden erfart en positiv utvikling med økende 
artikkeltilfang. 
 
 
Medieforskerkonferanse 2008, Lillehammer 
 
Styret har i perioden startet arbeidet med den 13. nasjonale medieforskerkonferansen som 
vil finne sted i oktober 2008.   Planleggingen av konferansen har i denne perioden 
hovedsakelig bestått i å velge konferansested og opprette en lokal arrangementskomité. 
Valget falt på  Høgskolen i Lillehammer som har sagt seg villig til å være vertskap og 
som har nedsatt en lokal arrangementskomité som består av Roel Puijk, Eva Bakøy, 
Søren Birkvad og Anne-Lise With. I tillegg vil Høgskolen i Hedmark og styret i 
medieforskerlaget bidra.  
 
 

Nordisk samarbeid 
 
Den nordiske konferansen 2007 blir arrangert i Helsinki 16.- 19. august.  
 
Norsk medieforskerlag har oppnevnt Elisabeth Eide som norsk representant i en nordisk 
gruppe som arbeider med forberedelsene til IAMCR-konferansen i Stockholm i 2008 og 
hun har orientert styret om utviklingen i arbeidet. 
 
Norsk medieforskerlag har gitt støtte til Nordicom (Nordic Information Center for Media 
and Communication Research) til profilering av organisasjonen ved ICA konferansen i 
San Fransisco i mai 2007. Nordicom er resultatet av samarbeid mellom de nordiske 
medieforskerlagene i Danmark (SMID), Finland (TOY), Sverige (FSMK) og Norge 
(NML). 
 
Videre har styret vedtatt å søke Medietilsynet ved Rådet for Anvendt Medieforskning 
(RAM) om støtte til fellesabonnement for lagets medlemmer av Nordicom Review i 
2008. 
 
 
 



Høringer 
 
Norsk medieforskerlag er høringsinstans for det Kgl. Kultur og kirkedepartementet og har 
sendt inn høringsuttalelse til Forslag om Endringer i Kringkastingsloven (januar 2007) 
Norsk medieforskerlag arbeider videre med en høringsuttalelse til Forslag til NRKs 
Allmennkringkastingsplakat (høringsfrist 1. september 2007). 
 
 
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. Til tross for den lenge planlagte og nødvendige 
investering i et nytt nettsted med utgifter på i alt kr 57.805,50, gir regnskapet et positivt 
resultat for 2006 på kr 5.866,03. Det gode resultatet for 2006 henger sammen med at 
NMLs 12. nasjonale medieforskerkonferanse i Bergen oktober 2006 ga et overskudd på 
kr 4.046,54, og at NML påtok sig administrasjonen av konferansen. Styret hadde i 
konferansebudsjettet avsatt kr. 20.000,- til dette, svarende til ca. 6,3 % av konferansens 
endelige budsjett. Det skal likeledes bemerkes at reiseutgiftene til styret også i 2006 har 
vært minimale i forhold til budsjettet. 
 
Styret vil atter engang – til tross for et godt resultat i 2006 - understreke at de 
økonomiske rammer er snevre. Som det fremgår av revidert budsjett for 2007 og budsjett 
for 2008, vil lagets investering i utvikling av et nytt nettsted, bety at de ordinære 
driftsmidlene disponeres fult ut. 
 
Ordinær medlemskontingent for 2007 har ligget på kr 485,- (hvorav kr 260,- til forlaget 
og kr 225,- til foreningen). Studentmedlemskap har kostet kr 385,- (hvorav kr 160,- til 
forlaget og kr 225,- til foreningen). Universitetsforlaget har anmodet om en prisjustering 
på +/- 3%. av kontingentsatsene for 2008 som følger: Ordinært medlemskap kr 500,- 
(hvorav kr 270,- til UF og kr 230,- til NML). Studentmedlemskap: kr 400,- hvorav kr 
175,- til UF og kr 225,- til NML. 
 
Norsk medieforskerlag har i 2006 mottatt støtte fra Medietilsynet ved RAM til Norsk 
medietidsskrift på kr.100.000. Til den nasjonale konferansen i 2006 har NML mottatt 
støtte fra Medietilsynet ved RAM på kr 40.000,-, fra Norges Forskningsråd kr 30.000,- og 
fra Fritt ord kr 50.000,-. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i 
Bergen har bidratt tjenester og tekniske ressurser for kr. 20.000,-. 
 
 


