
Referat fra styremøte i Norsk medieforskerlag 07.03.2012 

Til stede: Hilde Arntsen, Guri Hanem, Hilde Kristin Dahlstrøm, Paul Bjerke, Rune Klevjer, 

Anne Hege Simonsen, Ragnhild Mølster,  

Forfall: Audun Beyer  

 

1. Godkjenning av innkalling og sakliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent. 

 

2. Godkjenning av referat fra styremøtet 15.2.201 

Referatet ble godkjent. 

 

3. Utkast til høringsbrev og tidsplan for høringsprosess  

Støtten fra Forskningsrådet har gått kraftig ned, fra 175 000 kr i 2010 til 128 000 kr i 2012. 

Universitetsforlaget har sagt at de reagerer på NFRs kutt og på dette kom seint – de fikk brev 

rett før jul der de fikk vite at Forskningsrådet har kuttet forlagsvederlaget.  Dette må 

medlemmene få opplysning om.  

 

Forskningsrådet signaliserer at de ønsker at tidsskrift skal gå mer over på elektronisk 

publisering og open access, men de har ikke uttrykt at tidsskrift som ikke vil gå over fra papir 

ikke får støtte.  Siden Forskningsrådet er inne i en prosess, kan vi ikke vente på klare 

retningslinjer derfra – vi må bare legge inn de premissene som er lagt fra NFR og den 

informasjonen som foreligger, men vi trenger mer informasjon fra Forskningsrådet før 

høringsbrevet sendes ut. 

Universitetsforlaget har nylig søkt NFR om en overgangsordning  (overgangsmidler, pga 

kuttet i forlagsstøttet fra NFR) for 2012.  Men de har uansett forpliktet seg overfor oss for 

2012- 2014. Vi får støtte for tre år fremover, etter en nedtrappingsplan.  I medieforskerlagets 

avtale med forlaget står det at den forutsetter at tidsskriftet mottar nødvendig 

produksjonsstøtte.  Driften er derfor kun sikret frem til 2014 dersom forlaget finner å kunne 

drive med mindre kompensasjon.  Dette avhenger altså av søknaden deres til Forskningsrådet.  

Eli Hope fra Universitetsforlaget ønsker et møte med medieforskerlagets styre pluss redaktør 

Lars Nyre når hun kommer til Bergen snart. Her skal det diskuteres hvordan problemene kan 

løses. Vi ser hva forlaget sier på møtet, og deretter diskuterer vi hvordan forholder oss. Vi må 

først og fremst avklare status frem til 2014, men hvis vi skal sette i gang reserve-løsning for 

publisering må vi ha god tid. 

Hilde, Rune og Paul får mandat til å gjøre det nødvendige i de nødvendige kanaler. 



 

4. Økonomisk situasjon for 2012 

Medieforskerlaget har et solid overskudd på drift, slik det har vært de seinere år. Det vil trolig 

bli det samme i 2012 fordi vi vil få lavere utgifter til nettsider. Abonnementsinntektene er 

stabile fra 2010 til 2011, med 202 betalende medlemmer for 2011. Selv om reiseutgiftene vil 

øke i 2012 fordi forlaget nå ikke betaler reiseutgifter for styremedlemmene, ser altså den 

økonomiske situasjonen bra ut. 

 

5. Status medlemmer. Forslag til rekrutteringsstrategier 

Det var 202 betalende ved årsskiftet. Medlemsmassen er ganske stabil.  

Forslag til strategi: 

- Fortsette med gratis medlemskap for uteksaminerte studenter 

- Gi informasjon om laget til nye PhD-kandidater. Vi kan ta opp med 

Universitetsforlaget om de eventuelt kan produsere den informasjonen eller om vi skal 

gjøre dette selv. 

- Kontakt med medlemmene for å få opp aktiviteten 

- Være mer aktive i sosiale medier (Facebook, Twitter) – kanskje få hjelp utenfra til det  

- Ha en medlemsansvarlig i hvert fagmiljø 

- Etablere stipendordning som medlemmer kan søke på. 

I Kristiansand skal generalforsamlingen sannsynligvis diskutere medlemsmodell og hvilke 

konsekvenser de vil ha for medieforskerlaget. Dette bør spesielt drøftes hvis vi må over til 

open access. Hvis generalforsamlingen vedtar å fortsette med papirtidsskriftet, vil dagens 

modell fortsette. Det er derfor usikkert hvordan modellen vil være, og det er vanskelig å 

diskutere detaljer i medlemsmodellen før neste år (siden tidsskriftets er den største fordelen 

ved medlemskap, ved siden av redusert pris på medieforskerkonferansene). Stipendforslaget 

kan også fremmes for generalforsamlingen, f.eks. med forslag om å gjøre egenkapitalen til et 

fond. 

Hvis det blir bestemt at tidsskriftet skal gå over til ren nettpublisering har man to muligheter: 

1) At det er stengt for allmennheten og man enten må være medlem eller betale på annet vis – 

brukerbetaling og  2) Open access. 

Representant på institusjonene praktiseres allerede noen steder, men det er varierende hvor 

godt det fungerer nå. Vi må systematisere kunnskapen vår om dette. 

Ordningen med tidsskrift til masterstudenter bør endres slik at de får tidsskriftet idet de starter 

med masteroppgaven, ikke når de er ferdig. 



Det ble opprettet en liten gruppe (Guri, Anne Hege og Ragnhild) som kan jobbe sammen om å 

ta kontakt med institusjonene for å komme på hjemmesider, utrede tilbud om ett års gratis 

medlemskap til skrivende masterstudenter, osv. Gruppen kommer tilbake til styret ved neste 

korsvei om hvordan dette skal håndteres og hvordan enkelte av de andre ideene skal løses. Vi 

kan ha det ferdig utredet før generalforsamlingen, da vet vi vi mer kva kan tilby dem. Så er 

det klart til eventuell implementering etter det.  

Vi starter arbeidet med å få synliggjort medieforskerkonferansen, tidsskriftet og 

medieforskerlaget på hjemmesidene til institusjonene. 

 

6. Konferanseoppdatering Kristiansand 2012  

Egen nettside er oppe, og der ligger det mye informasjon ute – det meste er i rute.  

Det mangler gruppeleder til fiksjonsgruppen. Det ble bestemt å pålegge Audun Engelstad og 

Høgskolen i Lillehammer å finne en leder for fiksjonsgruppen, da dette er et naturlig miljø å 

finne leder for den gruppen. Hilde snakker med Audun.  

 

Alle gruppelederne må kontaktes nå, så de får lik måte å kontakte gruppemedlemmer og få 

folk til å sende inn abstracts. 

 

Det kan være smart å ha en person som også er ansvarlig for gruppene og som følger 

gruppelederne litt. 

 

7. Konferanseoppdatering Oslo 2013  

Det har tatt en del tid å få på plass administrasjon og hjemmesider osv, men nå er den 

administrative support fra Høyskolen klar. Det er laget en provisorisk hjemmeside for 

konferansen, men den er foreløpig ikke oppe. Planen var å få opp konferansesider nå, men 

administrasjonen ved Høyskolen skal hjelpe til med dette. Gruppen legger ut informasjon 

umiddelbart etter møtet i den nordiske planleggingskomitéen 14. mars – dette kan legge ut på 

NMLs sider.  En mulig plan B vil være å opprette nettside for konferansen utenfor Høyskolen 

sine sider. 

Ellers går alt sin gang. Gruppen er i gang med budsjettprosessen og søknadsprosesser (frister 

mars og april). Mer detaljert utkast til program skal være klart til møtet i komiteen 14.3. 

Hilde sender ut referatet fra januarmøtet i komiteen, kommentarer må meldes tilbake til styret 

før 14.3 

12. Orienteringssaker 

Hilde orienterte om at Universitetsforlaget vil ha møte medieforskerlagets styre i Bergen.  



Medieforskerlagets nordiske søsterforeninger: Tidligere var det alltid representanter fra de 

nordiske søsterforeningene på Norsk medieforskerlags generalforsamling. Bør vi invitere dem 

denne gangen? Styret vil ta opp dette spørsmålet på neste møte: skal de inviteres eller 

inviteres pluss betales for? 

 

13. Eventuelt 

Ingen saker. 

 

Bergen, 21.03.2012 

Ragnhild Mølster 


