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Styrets beretning, oktober 2010 – juni 2011
Styrets aktiviteter
Det har vært holdt syv styremøter, to arbeidsmøter og en felles møtedag med
Universitetsforlaget og redaksjonen i Norsk medietidsskrift. Flere saker er behandlet
på e-post, og flere uformelle møter har funnet sted i hhv. Bergen og Oslo mellom
noen av styremedlemmene.

Norsk medietidsskrift
NML er eier av Norsk medietidsskrift (NMT). NMT er et fagfellvurdert tidsskrift som
kommer ut med fire nummer i året, og trykker 12 vitenskapelige artikler i tillegg til
debatter, bokmeldinger og kåseri. Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget, som også
håndterer abonnement og markedsføring.
Lars Nyre er ansvarlig redaktør. Redaksjonen bestod i perioden dessuten av Jan
Fredrik Hovden (bokmeldingsredaktør), Brita Ytre-Arne (redaksjonssekretær), Rich
Ling (illustrasjonsansvarlig), Jon Raundalen og Elise Seip-Tønnessen. Elisabeth Eide
og Jan Fredrik Hovden gikk ut av redaksjonen ved årsskiftet 2010/11, og Steen
Steensen ble ny journalistikkansvarlig, mens Henrik Grue Bastiansen ble ny
bokmeldingsredaktør. Nina Kvalheim tok over som redaksjonssekretær våren 2011.
NMT støttes av Norges forskningsråd og Rådet for anvendt medieforskning.
Se ellers separat årsmelding fra NMT.
Universitetsforlaget
Universitetsforlaget

utgir

NMT,

og

håndterer

også

innkreving

av

medlemsavgift/abonnement samt ajourføring av NMLs medlemslister. NMLs styre
og NMTs redaksjon hadde i mars 2011 et felles møte med Universitetsforlaget, og det
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har ellers vært møter mellom forlaget, NMTs redaktør og NMLs leder. Hilde Arntsen
deltok i et møte i Forskningsrådet i desember 2011 der endringer i tidsskriftfinanseringen ble diskutert. Samarbeidet med forlaget fungerer godt.
Ved fristen i juni 2011 sendte Universitetsforlaget inn en ny tre-årig søknad om
tidsskriftstøtte til Norges forskningsråd på vegne av NMT.
Endringer i Forskningsrådets støtteordninger for tidsskrift
Forskningsrådet varslet høsten 2010 endringer i finansieringsmodellen for
vitenskapelige tidsskrift, og søknaden om støtte til NMT i juni 2011 tar høyde for
dette.

Forskningsrådet

har

også

varslet

endringer

på

sikt

i

foretrukne

publiseringsløsninger de vil støtte, samt ønsker at tidsskrift de finansierer vurderer
overgang fra papirbaserte tidsskrift til elektronisk publisering. I tillegg kommer
debatten om en mer uavhengig publiseringsløsning gjennom Open Access. NMT
publiseres allerede i dag elektronisk gjennom tidsskriftsdatabasen idunn.no. Samtidig
er det viktig å understreke at med dagens ordning gjør Universitetsforlaget en
betydelig innsats for NMT og NML som innebærer en profesjonalisering av
tidsskriftarbeidet.
Styret ser nødvendigheten av å starte en diskusjons- og høringsprosess for å
belyse hele denne problematikken for NMTs del. Dette fremmes som egen sak ved
generalforsamlingen 2011, med sikte på å munne ut i en diskusjon

under

generalforsamlingen i 2012.

NMLs internettsider
NMLs websider har lenge trengt en visuell og funksjonsmessig oppdatering. Den
tekniske løsningen var tungvint og vanskelig for styret å vedlikeholde. Den
eksisterende avtalen med webstedet innebar også at det var en dyr løsning for laget.
En av hovedsakene for styret i denne perioden har derfor vært planlegging av NMLs
nye sider på internett. Arbeidet har vært ledet av Hilde Kristin Dahlstrøm og Anne
Hege Simonsen, som har vurdert tekniske løsninger, designløsninger og kommunisert
med webdesigner. Øvrige medlemmer av styret har kommentert ulike forslag til
løsninger. Sidene vil også inneholde en passordbeskyttet del for styremedlemmene,
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der styrets arkiv over sakspapirer kan lagres. Første versjon av de nye sidene blir
lansert rett over sommeren 2011.

Medlemmer
Utvikling i medlemsmassen
Ved utgangen av mai 2011 hadde NML 193 betalende medlemmer, og totalt 298
abonnenter for NMT.
Ved utgangen av mai 2011 er fordelingen slik:
Ordinært medlemskap: 171
Student/pensjonist-medlemskap: 22
Gratis: 17
Institusjonsabonnement: 62
Private abonnement (uten medlemskap): 19
Studentabonnement (uten medlemskap): 7
Totalt: 298 medlemmer i NML og abonnement på NMT
Medlemsmassen er relativt stabil, men med en jevn tilbakegang de siste årene. Vi
trenger flere medlemmer spesielt blant yngre medieforskere.
Ordningen med ett års gratis medlemskap til ny-eksaminerte Masterkandidater
har fortsatt. Det var 38 kandidater som benyttet seg av tilbudet i 2010. Av disse er det
imidlertid bare fire som har valgt å fortsette videre ved å betale for 2011.
Medlemsfordeler
For medlemmer i NML er abonnement på NMT inkludert i årsavgiften.
Styret har forhandlet med Universitetsforlaget om å få på plass
medlemsrabatter på ulike tidsskrift. I juni 2011 ble det klart at forlaget tilbyr 25 %
rabatt for de fleste tidsskriftene i sin portefølje, med unntak av noen tidsskrift der
rabatten er noe lavere på grunn av forlagets avtaler med disse tidsskriftene.
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Stipend for Masterstudenter
Også våren 2011 har NML tilbudt seg å delfinansiere stipend til Masterstudenter som
deltar med paper på den nordiske konferansen. Stipendet ble tilbudt til en student ved
henholdsvis UiB, UiO og NTNU, der institusjonene skulle stå for utlysing av
stipendet og utvelging av stipendmottaker, samt halvparten av stipendet.
Velkomstbrev til nye medlemmer
Fra desember 2010 fikk vi på plass noen endringer i rutinene med Universitetsforlaget
ved innmelding av nye medlemmer. Nye medlemmer får nå en bekreftelse fra
Universitetsforlaget om at innmelding og abonnementet er registrert, samt
informasjon

om

når

neste

nummer

av

Norsk

Medietidsskrift

kommer.

Universitetsforlaget gir beskjed til NML om innmeldingen, og de nye medlemmene
får så et standardbrev (e-post) fra styret som velkomst i NML.
E-postliste
NML har en separat e-postliste for medlemmer. Denne blir oppdatert ved inn- og
utmeldinger

og

adresseendringer

fra

medlemmene,

men

noen

fullstendig

gjennomgang av listen er ikke foretatt i denne perioden.
NMLs priser
NMLs formidlingspris 2010 ble tildelt Helge Rønning, UiO. NMLs hederspris ble
tildelt Hans Fredrik Dahl, UiO. Prisene ble delt ut av det forrige styret under
festmiddagen ved medieforskerkonferansen i Ålesund i oktober 2010.

Konferanser
Norsk medieforskerkonferanse i 2010
Den 14. norske medieforskerkonferansen i 2010 ble arrangert for NML av Avdeling
for mediefag ved Høgskulen i Volda. Førsteamanuensis Erling Sivertsen ledet den
lokale planleggingsgruppen. Konferansen som gikk av stabelen i Ålesund 27. – 28.
oktober 2010 inneholdt både plenumsforedrag og arbeidsgrupper der paper ble
presentert og diskutert. Rundt 100 medieforskere og masterstudenter deltok.
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Nordisk medieforskerkonferanse i 2011
Den nordiske medieforskerkonferansen i 2011 arrangeres i Akureyri, Island, i august
2011. NMLs leder har deltatt i e-postkorrespondanse med den nordiske
planleggingsgruppen for denne konferansen.
Norsk medieforskerkonferanse i 2012
Styret har vinteren 2011 diskutert arrangørsted for norsk medieforskerkonferanse i
2012. Ulike steder ble vurdert, og medieforskermiljøene i Kristiansand ble spurt om å
ta arrangøransvaret. Universitetet i Agder og Mediehøgskolen Gimlekollen arrangerer
konferansen. En lokal arrangørgruppe er nedsatt, og Hilde Kristin Dahlstrøm er
styrets representant i denne gruppen.
Nordisk medieforskerkonferanse i 2013
Norge skal være vertsland for den neste nordiske medieforskerkonferansen som skal
arrangeres i 2013. Styret har diskutert framgangsmåte og valg av arrangørsted ved
flere telefonmøter. Det ble besluttet å utfordre medieforskermiljøene i Oslo til å
arrangere konferansen. UiO, HiO og BI ble kontaktet med forespørsel. JBI ved
Høgskolen i Oslo har tatt på seg arrangøransvaret. I samråd med arrangørgruppen ved
JBI, NMLs styre, Nordicom og den nordiske referansegruppen legges det opp en
tidsplan for arbeidet med konferansen. Anne Hege Simonsen er styrets representant i
arrangørgruppen ved HiO.

Høringer

NML er høringsinstans for Kulturdepartementet (KD). Styret har mottatt tre saker til
høring. To saker er videresendt for utarbeiding av høringsuttalelse på vegne av laget,
mens for en sak valgte styret ikke å levere høringsuttalelse etter anbefaling av
forskeren vi hadde bedt om høringsuttalelse fra.

Økonomi
Lagets økonomi er fortsatt god, med stabil balanse i driften og en relativt stor
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kapitalreserve. I 2010 har vi investert 88.000,- i ny elektronisk infrastruktur for det
redaksjonelle arbeidet i Norsk medietidsskrift. Av dette ble 70.000,- hentet fra
oppspart kapital. Det resterende er blitt finansiert av et overskudd på driften, et
overskudd som for 2010 i hovedsak skyldes lagets kapitalinntekter og moderate
reiseutgifter.
I 2011 vil laget investere ca. 15.000 - 20.000 i ny Wordpress-løsning for
nettstedet. En stor del av dette må sannsynligvis tas av kapitalen. På sikt vil den nye
løsningen imidlertid bety lavere årlige utgifter til nettstedet, slik at vi antakelig kan
budsjettere ned til om lag 5.000,- på denne posten i årene framover.
Medlemstallet fra 2009 til 2010 har vært stabilt. Dette betyr at nedgangen fra
2008 til 2009 (fra 218 til 201 betalende) ikke fortsetter, men at vi heller ikke har
hentet inn noe.
Kontingenten for 2010 og 2011 har blitt holdt uendret på 2007-nivå. På grunn
av god balanse i driften, og fordi vi kan vente lavere utgifter til lagets nettsted i årene
framover, anbefaler styret at kontingenten forblir uendret også for 2012, selv om
forlaget skulle øke sin pris til oss i takt med inflasjonen.

Råd og utvalg

For perioden 2009-2011 er Berit von der Lippe og Marika Lüders NMLs
representanter i Rådet for anvendt medieforskning (RAM). Vararepresentanter er
Tore Helseth og Lars Arve Røssland.

Styrets sammensetning
Styret har etter generalforsamlingen i oktober 2010 bestått av:
Hilde Arntsen (UiB), leder
Rune Klevjer (UiB), kasserer
Nkosi Ndlela (Høgskolen i Hedmark), sekretær
Hilde Kristin Dahlstrøm (Mediehøgskolen Gimlekollen), webansvarlig
Anne Hege Simonsen (Høgskolen i Oslo), webansvarlig
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Guri Hanem (NTNU), medlemsansvarlig
Ragnhild Mølster (UiB), fast representant for Nordicom
Paul Bjerke (Høgskulen i Volda), vararepresentant
Dag Nordbotten Kristoffersen, vararepresentant
Revisorer:
Carsten Ohlmann (Høgskolen i Oslo)
Arne Krumsvik (UiO)
Valgkomité:
Audun Engelstad (Høgskolen i Lillehammer)
Kristin Skare Orgeret (Høgskolen i Oslo)
Mona Pedersen (Høgskolen i Hedmark)

Styret i Norsk medieforskerlag, 1. juli 2011
Hilde Arntsen
(leder)

