Protokoll/Referat:

Generalforsamling i Norsk medieforskerlag
Lillehammer 30.oktober 2008
Generalforsamlingen ble avviklet på SAS Radisson Lillehammer under den 13. norske
medieforskerkonferansen. 22 medlemmer møtte.
Dagsorden:
Sak 1: Konstituering
Kristin Skare Orgeret ble valgt til møteleder. Mona Pedersen ble valgt som referent. Nkosi
Ndlela og Rune Ottosen ble valgt til å underskrive protokollen. Det var ingen bemerkninger til
innkalling og saksliste.
Sak 2: Styrets beretning
Styrets beretning for perioden august 2007 – september 2008 var sendt ut på forhånd og
publisert på NMLs hjemmesider. NMLs leder Kristin Skare Orgeret gikk gjennom
beretningen. Det framkom en bemerkning til beretningen, og styret la fram et tilleggspunkt til
årsberetning under sak 4. Styrets beretning ble godkjent etter behandlingen av sak 4.
Sak 3: Regnskap og budsjett
Regnskap for 2007 og budsjettforslag for 2008 ble delt ut og gjennomgått på møtet. Revisors
rapport ble lest opp av Gunnar Iversen. Regnskap for 2007 ble godkjent.
Sak 4: Medlemskontingent
Det forelå i 2007 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 på generalforsamlingen i 2007 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.
Vedtaket fra fjorårets generalforsamling ble av ulike årsaker ikke tatt til følge, og styret la
fram følgende tillegg til beretningen på årets generalforsamling:
“Prisøkningen, som skyldes økte produksjonsutgifter av Norsk Medietidsskift, er ikke i tråd
med vedtaket på generalforsamlingen i august. Dette skyldes utakt i beslutningsprosessene
mellom NML og U-forlaget, samt noe mangelfull kommunikasjon fra vår side. Styret beklager
dette. Fra og med 2009 vil medlemskontingentene føres tilbake til 2007-nivå, i tråd med
generalforsamlingens vedtak”.
Sak 5: Innmeldte saker
Styret foreslo at følgende formulering ble inkluderet i medieforskerlagets statutter, § 7:
”Det at samme person innehar styreverv (også vara) og samtidig sitter i medietidsskriftets
redaksjon, skal unngås”.
Generalforsamlingen fremmet alternativt forslag:
”Samme person skal ikke ha styreverv (også vara) i NML, og samtidig sitte i
medietidsskriftets redaksjon”.
Generalforsamlingens alternative forslag ble enstemmig vedtatt.
Sak 6: Norsk medietidsskrift – en orientering
Tidsskriftets redaktør Sara Brinch orienterte om redaksjonens arbeid:
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Norsk medietidsskrift har i perioden fra forrige nasjonale medieforskerkonferansen, høsten
2006, sett en kraftig økning i antall vurderte artikler. I løpet av 2007 hadde tidsskriftet totalt
44 artikler til vurdering. 12 av disse kom på trykk i løpet av året, 16 ble refusert, og 16 ble tatt
med videre inn i 2008. Fram mot utgangen av september 2008 har disse blitt supplert av
ytterligere 12 nye artikler til vurdering.
Brita Ytre-Arne er ny redaksjonssekretær. Ytre-Arne arbeider til daglig som
doktorgradsstipendiat ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i
Bergen. Redaksjonen har avholdt 7 redaksjonsmøter i perioden sept. 2007 – sept. 2008, seks
av disse på telefon.
Pr. 30. september 2008 har Universitetsforlaget registrert til sammen 376 abonnementer på
Norsk medietidsskrift. Av disse er 202 foreningsmedlemmer, 79 fullprisabonnenter, 23
privatabonnenter, 8 har studentabonnement, i tillegg til 64 gratisabonnementer.
Tre tiltak for synliggjøring av tidsskriftet ble framhevet; Universitetsforlagets nyhetsbrev,
forlagets konkurranse ”Årets tidsskriftartikkel” – hvor NMTs bidrag fikk hederlig omtale av
juryen, og konkurransen ”Morgendagens NRK” i samarbeid med NRK.
Sak 7: Valg av styre, revisor og valgkomité:
Svein Brurås la fram valgkomiteens forslag:
Styre:
Audun Engelstad HiL
Rune Klevjer UiB
Barbara Gentikow UiB
Aud Sissel Hoel NTNU
Gunn Enli, UiO
Harald Hornmoen, HiO
Vara:
Jan Fredrik Hovden, HiVolda
Hilde Kristin Dahlstrøm, Gimlekollen
Revisorer:
Carsten Ohlmann, HiO
Arne Krumsvik, HiO
Valgkomite:
Kristin Skare Orgeret
HiO
Lisbeth Morlandstø, HiBodø
Svein Brurås, HiVolda

leder, 2 år
2 år
(ikke på valg)
(ikke på valg)
2 år
2 år
(ikke på valg)
2 år
2 år
2 år
2 år
(ikke på valg)
(ikke på valg)

De valgbare kandidatene ble enstemmig valgt.
Generalforsamlingen ble deretter hevet.

--------------------------------------------Nkosi Ndlela

---------------------------------------------Rune Ottosen
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