
Referat NML styremøte tirsdag 13 september 
2016 på Skype klokka 14-15 

Tilstede: Lin Prøitz, Paul Bjerke, Roswitha Skare, Ragnhild Mølster, 
Brita Ytre-Arne og Svein Høier (referent) 

 

Dagsorden  

1. Innkalling godkjent   

2. Referat godkjent 

3. Medieforskerkonferansen 2016 
 

Alt er nå i  rute når det gjelder konferansen. Det nærmer seg nå fristen for innsending av paper (1. okt) og styret 
håper på at så mange som mulig får ferdigstilt sine paper og at samtlige etter hvert melder seg på konferansen. 
Foreløpig er det et visst sprik mellom antall  påmeldte paper (godt over hundre) og antall  påmeldte deltakere (i  
underkant av hundre), men styret forventer at dette balanserer seg i  tiden framover. Styret vedtok å dekke 

utgifter ti l  deltakelse på konferansen for styrets leder, da hun har en viktig rolle i  avholdelse av 
generalforsamling, prisutdeling, gruppeledelse med mer på konferansen.  
 
 

4. Hvordan gjøre Medieforskerlaget attraktivt framover?  
 
a) Styret sier seg godt fornøyd med antall  nominasjoner ti l  både hedersprisen, formidlingsprisen og prisen for 

beste masterarbeid innenfor medievitenskap. Styret har behandlet hedersprisen og formidlingsprisen internt 
(Paul Bjerke meldte seg inhabil), mens en sammensatt gruppe av interne og eksterne representanter har 
vurdert nominasjoner for beste master (Dahl, Myrstad, Vibeto). Nominerte ti l  masterprisen vil  annonseres i  
forkant av konferansen, mens selve vinnerne (hedersprisen, formidlingsprisen og masterprisen) vil  annonseres 

på konferansemiddagen. På sikt ønsker styret å jobbe fram mer definere rammer for både nominasjon og 
kåring av prisvinnere, men i denne omgang gleder styret seg ti l  å sette krus på tre meget verdige vinnere på 
høstens konferanse.  
 

b) Nyhetsbrev - ti lsetting 
 
Styret sørger for oppslag på relevante studiested for å rekruttere en student ti l  å jobbe med produksjon av 

nyhetsbrev.  
 
c). Kontakte medlemmer om har falt ut av epostlista  
 

Saken ble utsatt ti l  et senere møte hvor også H. Vibeto er ti l  stede.   
 
5. Generalforsamling 

 
Styret gjennomgikk saksunderlaget som er i  ferd med å ferdigstil les ti l generalforsamling (momenter som 
innkalling, regnskap og budsjett, styrets beretning, saksunderlag fra tidsskriftet med mer).  

 

 


