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Referat fra styremøte i Norsk medieforskerlag, 15.2.12 kl.1300 (via Skype) 

Til stede: Hilde Arntsen, Guri Hanem, Hilde Kristin Dahlstrøm, Audun Beyer, Ragnhild 

Mølster, Paul Bjerke. 

Forfall: Anne Hege Simonsen, Rune Klevjer. 

 

2. Godkjenning av innkalling og sakliste 

 

Innkalling og saksliste ble godkjent. 

 

3. Godkjenning av referat fra styremøtet 14.12.2011 

 

Referatet ble godkjent. 

 

4. Status økonomi ved utgangen av 2011  

 

Rune var blitt syk. Hilde refererte derfor epost fra ham: Grei egenkapital. Vi gikk underskudd 

med 10.000,- pga omlegging til nye hjemmesider. Rune orienterer videre på neste møte. 

 

Resultat søknader om økonomisk støtte for 2012: 

Forskningsrådet: 128.000 til NMT. Dette er betydelig mindre enn søkt beløp, og det vil få 

konsekvenser for driften. U-forlaget er fortsatt i forhandlinger med NFR om dette (se også sak 

5 og 6).  

RAM: 100.000 kroner til NMT, og 50.000 til NMLs konferanse i Kristiansand.  

Fritt Ord: 50.000 til konferansen.  

 

5. Finansieringssituasjonen for NMT  

 

Betydelig mindre til NMT fra Forskningsrådet enn det var søkt om.   Antall medlemmer i 

NML går noe ned. Tas opp på neste styremøte ved Guri. 

 

6. Plan for høringsprosess om publiseringsløsning for NMT  

 

Styret diskuterte Runes utkast til høringsbrev, og besluttet å sette ned en gruppe (Rune, 

Audun, Paul, Hilde) for å redigere Runes utkast til høringsnotat og raskt komme (to uker) 

tilbake med et forslag til tidsplan mv. Styret besluttet videre å innkalle medlemmene til møte 

på IMK der også NFR, U-forlaget og andre interessenter inviteres. Parallelt inviteres det til 

skriftlige uttalelser om høringsnotatet. Generell høringsfrist senest 1. juni.  Styret konkluderer 

over sommeren (senest i begynnelsen av september) og lager en sak til generalforsamlingen i 

oktober. Neste styremøte følger opp. 

 

7. Innkomne forslag til nye grupper, Kristiansand 2012 

 

Det var kommet inn fire innspill til nye grupper, hvorav det var to om journalistikk, en om 

etikk og en om mediehistorie (skilt fra filmhistorie). Kun en av forslagsstillerne har sendt inn 

forslag til gruppebeskrivelse. 

 

Styrets oppfatning er at journalistikk-forslagene dekkes av dagens gruppe 2. Styret påpeker at 

gruppa eventuelt må deles hvis det blir mange paper, og ber om at presentasjonen av gruppens 
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tema tydeliggjøres. Styret viste til at det i 2010 kom inn svært få papers til etikkgruppa, slik 

at den ble vedtatt innlemmet i Gruppe 2. Styret mener videre at dagens mediehistoriegruppe 

ikke kan lastes for at den i 2010 i all hovedsak mottok film-papere.  

 

Styret vedtok ikke å opprette nye grupper. Hilde orienterer forslagsstillerne.   

 

8. Konferanseoppdatering, Kristiansand 2012  

 

Hilde Kristin orienterte. Det meste er under kontroll. Lars Nyre holder innledning på 

sørlandsk lærerstevne som arrangeres i tilknytning til medieforskerkonferansen. Foreløpig 

tidsplan er laget. 1. april abstract-frist. Informasjon på NMLs hjemmesider må legges ut raskt.  

 

9. Konferanseoppdatering, Oslo 2013  
 

Anne Hege var syk. Hilde har fått referat, alt synes å være under kontroll. Møte i den nordiske 

komiteen i mars. Steen, Anne Hege og Hilde har diskutert søknader til sponsorer mv, det er 

sendt søknad til Oslo rådhus om åpningsseremoni. Ønske om forskerkurs i forkant. 

 

10. Planlegging for vårens utlysning av NMLs priser 

 

Formidlingspris og hederspris skal deles ut på den nasjonale konferansen. Styret vedtok 

forslagsfrist 1. juni som tidligere. Et medierelatert kunstverk som pris, originale avistegninger 

har vært foreslått.   

 

11. Møteplan våren 2012 

 

Onsdager kl. 1000 

 

7. mars 

18. april 

16. mai 

13. juni 

 

12. Orienteringssaker 

Ingen saker 

13. Eventuelt 

Ingen saker. 

 

Oslo, 20.2.2012 

Paul Bjerke 


