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Referat 

Styremøte i Norsk Medieforskerlag 14.12.11 kl.13.00 

Til stede: Hilde Arntsen, Guri Hanem, Hilde Kristin Dahlstrøm (t.o.m. punkt 5), Anne Hege 

Simonsen, Ragnhild Mølster, Paul Bjerke. 

Forfall: Rune Klevjer, Lin Prøitz 

 

Sak 2. Innkalling 

Innkalling ble godkjent. Hildes forslag til sakliste godkjent. 

Sak 3. Referat 

Referat fra møtet 9.11.11 godkjent uten endringer. 

Sak 4. Norsk konferanse 2012 

Ledere av eksisterende arbeidsgrupper er kontaktet. Gruppe 2 («Politisk kommunikasjon») og 

Gruppe 10 («Etikk») blir slått sammen. «Økonomi og struktur» og «Fiksjon» må purres. Paul 

kontakter Johan Roppen. Guri sjekker om Jo Sondre Moseng, HiL, kan ta ansvar for 

«Fiksjon». Øvrige grupper har bekreftet at de fortsetter som før. Hilde sender ut invitasjon til 

å opprette nye grupper. Neste planleggingsmøte i den lokal komiteen over nyttår. 

Sak 5. Nordisk konferanse 2013 

Den nordiske komiteen hadde møte i Oslo 24.11. I all hovedsak enighet om Oslos forslag til 

opplegg. De norske arrangørene har bedt om innspill til tema/hovedinnledere fra de nordiske 

foreningene. Frist 14.12. Deretter (16.12) endelig møte for å bestemme tema/innretting som 

deretter rent formelt skal aksepteres av den nordiske komiteen. Hilde samler innspill fra 

styremedlemmer i NML og sender dem samlet videre til norsk arrangør. 

Oslo kontakter ledere av eksisterende konferansedivisioner for evaluering av den nordiske 

konferansen på Island i august 2011 og innspill til organisering av neste.  
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Den nordiske komiteen skal være mer aktiv enn hva tilfellet har vært ved de siste nordiske 

konferansene. Neste nordiske møte i mars 2012. 

IMK/UiO har kontaktet HiOA med spørsmål om de kan komme med som arrangør av 

konferansen. Styret slo fast at HiO (nå HiOA) og IMK begge ble forespurt om å være 

vertskap. IMK takket nei, HiO (HiOA) sa ja. Sistnevnte ble deretter valgt som arrangør. Styret 

er av den oppfatning at det er opp til HiOAs arrangementskomite å forholde seg til 

oppfordringen fra IMK.  

Sak 6. NRKs dokumentasjon 

NRK Analyse har signalisert at de ikke lenger vil offentliggjøre en del sentrale opplysninger 

om institusjonens programvirksomhet. Medienorge ba NML om en uttalelse før et møte med 

NRK om saken. Etter en mailrunde ble følgende 13.12.11 vedtatt som NMLs syn:  

Norsk medieforskerlag ser med bekymring på signaler fra NRK Analyse at de ikke 

lenger ønsker å offentliggjøre like mange sentrale opplysninger om NRKs 

programvirksomhet som før. Dette gjelder statistikk om: 

- Andel repriser i NRKs TV-sendinger 

- Sendetid fordelt på produksjonsland (for eksempel andel norske eller 

amerikanske programmer i NRKs TV-kanaler) 

- Andel egenproduksjon kontra innkjøpt materiale 

- Sendetimer med såkalte ‘automatsendinger’ – dvs. sendinger som ikke 

inneholder redaksjonelt innhold, men som kun består av videoer, SMS-

meldinger, osv. 

Samlet sett er slik dokumentasjon viktig for å belyse både NRKs ressursbruk og 

programproduksjon, samt kulturpolitiske sider ved programvirksomheten.  Slik 

informasjon er også en viktig del av grunnlaget for mye medieforskning i Norge. Det 

er spesielt viktig at slik informasjon er tilgjengelig for allmennheten, siden det er med 

på å danne grunnlag for den offentlige debatten om en av de viktige medie- og 

kulturinstitusjonene i Norge. 

Dersom NRK Analyse ikke lenger ønsker å offentliggjøre viktige opplysninger om 

NRKs ressursbruk og programstatistikk, vil det på sikt kunne svekke allmennhetens 

mulighet til å vurdere hvordan NRK forvalter sitt oppdrag som allmennkringkaster 

Uttalelsen er lagt ut på NMLs hjemmesider. 
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Sak 7. NFRs støtte til NMT 

Forskningsrådet har signalisert at støtten til Medietidsskriftet vil bli redusert, men endelig 

bevilgning er ikke kjent. Styret avventer endelig vedtak fra NFR. 

Sak 8. Publiseringsløsning for NMT 

Rune var blitt syk, og punktet derfor utsatt. Hilde og Rune følger opp. 

Sak 9. Orienteringssaker 

Ecrea har meldt at de aksepterer at punktet om gjensidig konferanserabatt blir tatt ut av 

avtalen om “fellesmedlemskap”.  

Masterstudenter som tar i mot tilbudet om gratismedlemskap/NMT-abonnement får ikke 

tilbakemelding fra forlaget før første nummer i nytt år sendes ut. Tas opp på fellesmøtet over 

jul. 

Hilde sender e-post til medlemmene. Den skal blant annet inneholde orientering om 

konferanser og diskusjonen om NMTs framtid. 

Det ble konstatert skiftende og uklar praksis rundt utdeling av flyer om gratismedlemskap til 

nyuteksaminerte masterstudenter. Guri tar en epostrunde til aktuelle institusjoner om dette. 

 

Sak 10. Eventuelt 

Ingen saker. 

 

Hilde takket for samarbeidet i høst. 

 

16.12.2011/PB 


