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Styret i Norsk medieforskerlags beretning 
fra august 2007 til september 2008 

 
 
Styret 
 
Styret i Norsk medieforskerlag har i perioden bestått av Kristin Skare Orgeret (leder), 
Rune Klevjer (kasserer, overtok etter Carsten Ohlmann som satt frem til 1.januar 2008), 
Aud Sissel Hoel (sekretær), Mona Pedersen (nettansvarlig), Barbara Gentikow 
(styremedlem), Audun Engelstad (styremedlem). 
 
Nordicom-dokumentalist Håvard Legreid har fungert som observatør i styret frem til 
august 2008, deretter overtok Ragnhild Mølster som vikar (fungerer frem til april 2009). 
Varamedlemmer er Jan Fredrik Hovden og Sara Brinch og revisorer er Roel Puijk og 
Gunnar Iversen. 
 
Det er avholdt fem styremøter i perioden, fire av disse har vært telefonmøter og 7.januar 
2008 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. 18.12. 2007 hadde Norsk medieforskerlag 217 betalende medlemmer. Pr. 16.05. 2008 
hadde Norsk medieforskerlag 190 betalende medlemmer. Det har vist seg de siste årene 
at medlemstallene gjerne stiger noe i løpet av året da noen er trege med å betale 
medlemsavgiften. I fjor da hadde laget 202 betalende medlemmer pr juni 2007. 
 
I januar 2007 avgjorde styret at uteksaminerte MA-studenter i medie- og journalistikkfag 
skal få tilbud om et års gratis prøvemedlemskap i medieforskerlaget. For tiden er 20 slike 
uteksaminerte studenter prøvemedlemmer i laget. Prøvemedlemmene betaler ikke 
medlemsavgift det første året. 
 

 
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. 
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Aktiviteter 
 
Norsk medietidsskrift   
 
Norsk medieforskerlags tidsskrift har utgitt fire nummer i perioden. Ansvarlig redaktør 
har vært Sara Brinch. Redaksjonen består i tillegg til redaktøren av Jan-Fredrik Hovden, 
Elisabeth Eide, Lars Nyre, Richard S. Ling og Brita Ytre Arne, Tidsskriftet fikk ny 
redaksjonssekretær fra og med arbeidet med nr. 4/2008, dette er Brita Ytre-Arne. Det ble 
avholdt et fellesmøte mellom redaksjon og styret i Norsk medieforskerlag hos 
Universitetsforlaget i januar 2008.  
 
 
Hjemmesider 
 
Lagets hjemmesider, www.medieforskerlaget.no ble fornyet i fjor, og i året som gikk har 
styremedlem Mona Pedersen vært ansvarlig for videre utvikling og oppdatering. 
Trafikken på nettsidene er i god utvikling. Gjennomsnittlig antall treff på hver nyhetssak i 
2007 var 335, mens tilsvarende tall for 2008 (pr medio oktober) har økt til 493. Faste 
sider som informerer om konferanser, disputaser og ledige stillinger er også godt besøkt 
med omlag 900 og 1300 treff så langt i 2008. Dette er noenlunde likt trafikken i 2007. 
 
 
Medieforskerkonferansen 2008, Lillehammer 
 
Styret har i perioden fulgt arbeidet med den 13. nasjonale medieforskerkonferansen.  Den 
lokale arrangementskomiteen som består av Roel Puijk, Eva Bakøy, Søren Birkvad og 
Tore Helseth har arbeidet med programmet og den praktiske planleggingen av 
konferansen som finner sted på Lillehammer 30.-31. oktober og har medieproduksjon og 
medieetikk som tema.  
 
 

Nordisk samarbeid 
 
IAMCR-konferansen  
 
Konferansen International Association for Media and Communication Research 2008 
(IAMCR) ble holdt i Stockholm i juli 2008. Norsk medieforskerlags representant 
Elisabeth Eide var med i planleggingen av konferansen. Temaet for IAMCR-konferansen 
var Media and Global Divides, og NML søkte både Fritt Ord og det norske 
utenriksdepartementet om støtte til deltagere fra sør.  Begge søknadene ble innvilget og 
konferansen mottok hele 650 000 kroner fra UD som resulterte i at femti delegater fra sør 
fikk anledning til å delta. Videre fikk konferansen 25 000 kroner i støtte fra Fritt Ord til 
det internasjonale panelet.  
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I tillegg støttet medieforskerlaget i samarbeid med Institutt for Medier og 
Kommunikasjon, UiO, reise og opphold for tre studenthjelperes deltagelse ved IAMCR –
konferansen. Medieforskerlaget støttet hver student med 3000 kroner. 
 
 
 
 
NordMedia 2009 
 
Den nordiske konferansen NordMedia 2009 vil bli arrangert i Karlstad 13-15 august 
2009. Temaet for Karlstad-konferansen er Body, Soul, and Society: Rethinking Media and 

Communication Ontologies. Det er vedtatt en ny struktur for arbeidsgruppene som har 
medført en del diskusjon, (se www.nordmedia09.se for mer informasjon om den nye 
strukturen). Omorganiseringen medfører et lavere antall grupper enn tidligere, og de 
foreslåtte 11 divisjonene er dessuten stokket om tematisk i forhold til tidligere års 
grupper. Utover dette foreslår programkomiteen at divisjonslederne nå får myndighet til å 
refusere foreslåtte papers og at det generelt stilles høyere krav til kvaliteten på 
konferansebidragene.  
 
De nordiske medieforskerlagene er blitt enige om at den nye strukturen skal være en 
forsøksordning som skal prøves ut ved konferansen i Karlstad, og deretter evalueres før 
man avgjør om den skal bli endelig.  
 
Nordicom 
 
Nordicom er resultatet av samarbeid mellom de nordiske medieforskerlagene i Danmark 
(SMID), Finland (TOY), Sverige (FSMK) og Norge (NML).  
 
Nordicom fryktet en større nedskjæring i sitt budsjett i 2008. Flere interessenter reagerte 
sterkt på dette og appellerte blant annet til Nordisk Råd. Styret i Norsk medieforskerlag 
sendte i denne anledning et brev til kulturminister Giske der de uttrykte sin støtte til 
Nordicoms brev forfattet av Leif Ove Larsen som argumenterte sterkt mot budsjettkutt.  
 
Styret i norsk medieforskerlag søkte videre Medietilsynet ved Rådet for Anvendt 
Medieforskning (RAM) om støtte til fellesabonnement for medieforskerlagets 
medlemmer av Nordicom Review i 2008, men denne søknaden ble ikke innvilget. 
 

 
Høringer 
 
Norsk medieforskerlag er høringsinstans for det Kongelige Kultur og kirkedepartementet, 
og har i perioden sendt inn høringsuttalelse til Forslag til NRKs 
Allmennkringkastingsplakat. NMLs uttalelse er ført i pennen av Hallvard Moe. 
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Medienorge 
 
Etter at Medietilsynet i fjor anbefalte at Medienorge (se www.medienorge.uib.no) skulle 
nedlegges og bevilgningen overføres til dem selv, var framleggingen av statsbudsjettet 
avgjørende for Medienorges framtid. Styret i Norsk medieforskerlag engasjerte seg i 
saken mot nedleggelse av Medienorge blant annet med å skrive brev til 
kulturdepartementet. I stedet for nedleggelse, besluttet kulturdepartementet å øke 
bevilgningen med 38 %, fra 1 142 000 kroner til 1 575 000 kroner   

 
 
Økonomi 
 
Lagets gode likviditet har muliggjort den oppgradering av nettstedet 
www.medieforskerlaget.no som ble innledet 2006 og fullført i 2007. Imidlertid har dette 
medført en stor utgift for laget – også i 2007 – på kroner 56 749,75. Denne posten er 
hovedårsaken til at regnskapet utviser et mindre underskudd for 2007 på kroner 3 598,14. 
Lagets likviditet er imidlertid stadig meget god med en saldo på brukskontoen på  
198 163,60 pr. 31.12.2007. Da renten på brukskontoen nå er uforholdmessig lav i forhold 
til lagets plasseringskonto, er kroner 140 000 fra brukskonto overført til lagets 
plasseringskonto primo januar 2008 for å sikre en fornuftig avkasting på egenkapitalen.  
 
Styret må atter engang understreke at de økonomiske rammene er snevre, og at de 
ordinære driftsmidler fra medlemskontingenten for 2008, bare så vidt vil dekke lagets 
løpende utgifter. Ordinær medlemskontingent for 2007 har ligget på kroner 485,- (hvorav 
kroner 260,- til forlaget og kroner 225,- til foreningen). Studentmedlemskap har kostet 
kroner 385,- (hvorav kroner 160,- til forlaget og kroner 225,- til foreningen). På 
anmodningen fra Universitetsforlaget ble der foretatt en prisjustering på +/- 3%. av 
kontingentsatsene for 2008: Ordinært medlemskap kroner 500,- (hvorav kroner 270,- til 
UF og kroner 230,- til NML). Studentmedlemskap: kroner 400,- hvorav kroner 175,- til 
UF og kroner 225,- til NML. 
 
Norsk medieforskerlag har i 2007 mottatt støtte fra Medietilsynet ved RAM til Norsk 
medietidsskrift på kroner 100 000.  
 
Regnskapet er ført i samsvar med tidligere revisjonsbemerkninger. 
 
Tillegg til beretningen, jf Generalforsamlingen 2008 
 
“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”.  


