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Referat 

 

Til stede: Hilde Arntsen, Hilde Kristin Dahlstrøm, Guri Hanem, Anne Hege Simonsen,  

Forfall: Rune Klevjer, Ragnhild Mølster, Paul Bjerke, Lin Prøitz 

 

2. Godkjenning av innkalling og sakliste  
 

Innkalling og saksliste ble godkjent. Søknad fra Nordicom om såkalte høstningsmidler ble tatt inn 

som etteranmeldt sak nr. 9. 

 

3. Godkjenning av referat fra styremøtet 16.5.12 

 

Referatet ble godkjent etter to justeringer i pkt. 5 og 6, vedrørende Norsk Medietidsskrifts 

framtidige publiseringsløsninger. 

4. Status konferanse i Kristiansand 2012 

Hilde Kristin orienterte om arbeidet med konferansen i Kristiansand. Her er alt i rute. Vel 60 

abstracts kom inn til den forlengete fristen og hele landet er representert. Noen grupper er 

langt større enn andre og i noen grupper er det et visst overlapp. Tid per paper er satt til 30 

min. Komiteen i Kristiansand jobber for at store grupper skal kunne være åpne for påmeldte i 

mindre grupper når de små er ferdige med sine presentasjoner. Komiteen anbefales å jobbe 

tett med gruppelederne om dette. Keynotes er bekreftet, men styret fant at honorarene deres er 

foreslått satt noe høyt. Det budsjetterte beløpet er Nok 50 000,-, men med bare tre keynotes 

trenger ikke alle pengene gå til honorarer. Hilde Kristin tar dette med seg tilbake til komiteen 

i Kristiansand. Kristiansand ønsker også at NMT vurderer et konferansenummer og 

oppfordres til å ta rask kontakt med Lars Nyre om dette. 

5. Status konferanse i Oslo 2013 

Anne Hege orienterte om arbeidet i Oslo-komiteen. Her går også det meste som det skal, med 

unntak av opprettelsen av konferansesider. HiOA har fortsatt ikke fått på plass et system for å 

håndtere konferanser og det er tvilsomt om dette vil bli etablert innen utgangen av 2012. 

Problemet er imidlertid erkjent på direktørnivå og Kurs og konferansesenteret ved HiOA har 

fått et direktiv om å finne en løsning. Anne Hege og Steen Steensen skal på møte der mandag 

18 juni og er fortsatt optimister. Ellers er både det faglige og det sosiale programmet i all 

hovedsak klart. Komiteen, ved Steen, har foreslått en ny divisjonsstruktur som var hovedtema 

på det nordiske komitémøtet 14.6 og som ble godt mottatt. På basis av en spørreundersøkelse 

til tidligere og eksisterende divisjonsledere er det foreslått å dele én gruppe i to, samt 

(gjen)innføre en ny filmdivisjon. I tillegg åpner forslaget for midlertidige arbeidsgrupper i 

tillegg til de etablerte divisjonene, noe som vil tilføre systemet større grad av fleksibilitet. Et 

forslag om nominering av såkalte ”best papers” ble imidlertid stemt ned. 
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6. Status rekrutteringsgruppa 

Rekrutteringsgruppa består av Guri, Ragnhild og Anne Hege. Den har hatt ett møte der ulike 

forslag til rekrutteringsstrategier ble diskutert. På grunn av usikkerhet rundt tidsskriftet og den 

fremtidige medlemsmodellen har gruppa så langt konsentrert seg om de tiltakene vi kan sette i 

verk på kort sikt. Dette er: 

1) Synliggjøring på Facebook og hjemmesider. Vi fordelte de ulike nasjonale institusjonene 

som underviser i mediefag mellom oss og forespør dem om å legge ut link til vår hjemmeside 

og Facebook-side. Det mest hensiktsmessige er å legge ved en klikkbar logo. 

2) Vi undersøker om Universitetsforlaget kan være interessert i å lage en ”flyer” for oss i 

forbindelse med at vi ønsker å tilby nye masterstudenter ett års gratis medlemskap i NML. 

Trinn 2 i denne er prosessen er å finne ut hvordan vi skal få delt ut informasjonen til 

studentene allerede nå i høst. (gjennom kontaktpersoner, administrasjon, i samarbeid med 

NORDICOM osv.). Styret anbefaler alle styremedlemmer om å informere studentene ved 

egen institusjon på informasjonsmøter og lignende. 

3) Vi ønsker å gå videre med å undersøke muligheten for å opprette et stipend for unge(?) 

forskere. Anne Hege tar kontakt med RAM og Fritt Ord om muligheten for støtte til et slikt 

stipend. I og med at Fritt Ord ikke støtter forskning, forhører vi oss her om muligheten for å 

støtte et publiseringsstipend. 

Gruppa skal ha nytt møte 20.6 og oppsummerer erfaringene så langt da. Et punkt som var 

oppe til diskusjon er behovet for tydeligere kriterier for hva slags miljøer vi skal profilere oss 

i. Denne diskusjonen ønsker gruppa å ta opp litt bredere senere. 

7. Status innkomne forslag til NMLs priser 

Hilde har bare fått inn ett forslag til NMLs ærespris og ingen til formidlingsprisen. Styret 

vedtok å gå ut til medlemmene igjen over sommeren og forlenge fristen til 1. september.  

8. Status høringsmøtet om NMT 

På grunn av streik og sykdom har denne saken ikke kommet stort lenger enn sist. 

9. Søknad fra Nordicom om ”høstingsmidler” 

Nordicom jobber med å forbedre og fornye sin database og søker i den anledning om midler 

for å overføre relevante artikler/referanser fra Cristin og inn i deres eget fellesnordiske 

system. Midlene søkes fra flere universitetsmiljøer, samt NML. Nordicom er godt kjent og 

mye brukt internasjonalt, og styret vedtok å støtte dette arbeidet med NOK 10.000,-, slik 

Nordicom ber om. 

10. Orienteringssaker 

Hilde minnet om verdien av å legge ut ting på Facebook, og noterte at det hver gang genererer 

nye ”likere”. Styret foreslår at NMLs bruk av sosiale medier må oppsummeres og 

videreutvikles i løpet av høsten. 

11. Eventuelt 
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Ingen saker. 

AHS, 26.6.2012 


