Styrets beretning, august 2009 – oktober 2010
Styret
Styret i Norsk medieforskerlags har i perioden bestått av Audun Engelstad (leder), Rune
Klevjer (kasserer), Martin Nkosi Ndlela (sekretær), Harald Hornmoen (nettansvarlig), Gunn
Enli (styremedlem) og Hilde Kristin Dahlstrøm (styremedlem). Varamedlemmer har vært
Paul Bjerke og Dag Nordbotten Kristoffersen. Nordicom-dokumentalist Ragnhild Mølster har
fungert som observatør i styret. Revisorer er Carsten Ohlmann og Arne Krumsvik.
Det har i løpet av perioden blitt avholdt 6 styremøter. 5 har vært telefonmøter. 18. januar var
styremedlemmene samlet i Oslo. Det ble da avholdt et møte med Universitetsforlaget og et
fellesmøte med redaksjonen i Norsk medietidsskrift.
I tillegg har enkelte saker også blitt diskutert på e-post.
Medlemmer
Ved utgangen av 2009 hadde Norsk medieforskerlag 201 betalende medlemmer. Av disse
utgjorde 177 ordinære medlemmer, i tillegg var det 24 studentmedlemmer. Antall
uteksaminerte masterstudenter som benyttet seg av tilbudet om gratis prøvemedlemskap var
46. Tilsvarende tall for 2008, 2007 og 2006 er henholdsvis 218, 217 og 226 betalende
medlemmer.
Fra og med 2010 ble en ordning med seniormedlemskap bli innført, beregnet på de som går
av med pensjon. Medlemskapet vil inntil videre ha samme satser som studentmedlemskap.
Styret vil påpeke at fallet i antall betalende medlemmer er bekymringsfullt. I 2010 ble det
sendt ut flere purringer om betaling av medlemskap pr e-post, i tillegg til at konferansen i år
opererer med differensierte priser for medlemmer / ikke-medlemmer. Pr dags dato har ikke
det gitt den ønskede veksten i medlemsmassen.
Råd og utvalg
For perioden 2009-2011 er Berit von der Lippe og Marika Lüders Norsk medieforskerlags
representanter i Rådet for anvendt medieforskning (RAM). Vararepresentanter er Tore
Helseth og Lars Arve Røssland.
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Aktiviteter
Norsk medietidsskrift
Norsk medieforskerlag er eier av Norsk medietidsskrift. NMT utgir årlig fire nummer. Lars
Nyre er ansvarlig redaktør. Øvrige redaksjonsmedlemmer er Jan Fredrik Hovden, Jon
Raundalen, Rich Ling og Brita Ytre-Arne (redaksjonssekretær).
Hjemmesider
NMLs hjemmesider, www.medieforskerlaget.no, ble etablert i 2007. I inneværende periode
har trafikken på nettsidene vært god på de faste hjemmesidene som informerer om
konferanser, disputaser og ledige stillinger. Antall treff siden opptelling i august 2009 og frem
til oktober 2010 har vært henholdsvis 1326, 990 og 1059. Det er noenlunde likt trafikken som
ble registrert i 2009 og 2008. Antall treff på nyhetsartikler har gått opp. Gjennomsnittlig antall
treff per nyhet i inneværende periode er 353. I forrige periode ble snittet registrert som 245
treff.
Medieforskerkonferanse 2010, Ålesund
Styret har bistått i planleggingen av den 14. nasjonale medieforskerkonferansen. Ansvarlig for
arrangementet er Avdeling for mediefag ved Høgskolen i Volda. Erling Sivertsen har ledet
planleggingsarbeidet. Konferansen finner sted 28-29 oktober 2010 i Ålesund.
Nordisk samarbeid
Den nordiske medieforskerkonferansen blir arrangert i Akureyri, Island, august 2011. I
forbindelse med planleggingsarbeidet har lederne av de nordiske medieforskerlagene hatt to
møter, i tillegg til diskusjoner på e-post. Konferansen følger den nye strukturen som ble
etablert i Karlstad, med større divisjoner/grupper, men med enkelte endringer i tema og
innretning.
Høringer
Norsk medieforskerlag er høringsinstans for Kulturdepartementet (KD). I inneværende
periode har NML deltatt på Mediestøtteutvalgets åpne høring, 24. september 2010. Styrets var
representert ved Paul Bjerke, som holdt innlegg.
Økonomi
Rådet for anvendt medieforskning (RAM) har varslet at det ikke lenger vil være automatikk i
tildeling av støtte til Norsk medietidsskrift og Norsk medieforskerkonferanse. Styrets leder og
tidsskriftets redaktør har vært i møte med RAMs styre og argumentert for videre støtte.
Universitetsforlaget har informert om at NFR legger om sin støtte til utgivelse av tidsskrift fra
2011. I hvilken grad dette berører Norsk medietidsskrift er for tidelig å si.
Overskuddet i resultatregnskapet for 2009 (37.219,-) er også i år svært høyt i forhold til de
ordinære driftsinntektene. Overskuddet skyldes kapitalinntekter, samt at utgiftene til reise og
møter har vært usedvanlige lave sammenliknet med gjennomsnittet for tidligere år.
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Lagets egenkapital er en viktig buffer, særlig med tanke på driften av Norsk medietidsskrift,
men den bør ikke økes ytterligere. Styret diskuterer hvordan deler av midlene kan brukes på
best mulig måte i tiden framover uten at økonomien blir varig svekket på drift. Det kan dreie
seg om reisestipender for masterstudenter til medieforskerkonferansene og liknende. Styret
vedtok å bruke 36.000,- til opprusting av tidsskriftet i løpet av 2009. Dette arbeidet er blitt
forskjøvet til 2010, og har fått en tilleggstildeling på 54.440 (total tildeling 94.440).
Som ventet gikk lagets inntekter betydelig ned fra 2008 til 2009, fordi kontingenten ble satt
ned (jmf årsmelding 2008) samtidig som prisen fra forlag økte. I tillegg hadde laget en
nedgang i medlemstall, fra 218 til 201 betalende. Det er verd å understreke at selv om vi
lykkes med å øke medlemstallet tilbake til 2008-nivå eller høyere, vil inntektssiden for laget
være varig svekket framover sammenliknet med tidligere år. Gitt at utgiftene til nettstedet vil
være relativt konstante, betyr dette at laget må budsjettere med lavere reise- og møteutgifter
enn hva som har vært praksis i tidligere år.
Vi er med andre ord i en situasjon der vi har en styrket (og svært høy) egenkapital, men
svekket driftsøkonomi. Det må derfor være en målsetning å bruke noe av egenkapitalen til å
styrke virksomheten, særlig tidsskriftet, samtidig som inntektene fra medlemsavgiften over tid
må følge prisutviklingen fra forlaget.
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