STYREMØTE I NORSK MEDIEFORSKERLAG 16.5.12
Referat

Til stede: Hilde Arntsen, Rune Klevjer, Hilde Kristin Dahlstrøm (t.o.m punkt 5), Ragnhild
Mølster, Guri Hanem, Paul Bjerke
Forfall: Anne Hege Simonsen, Audun Beyer
2. Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og saksliste ble godkjent. Sak 7 ble flyttet fram. Sak 4 og 5 ble slått sammen.
3. Godkjenning av referat fra styremøtet 7.3.12

Referatet ble godkjent uten merknader
4. Regnskap og budsjett NMT
5. Finansieringssituasjonen for NMT
Rune orienterte fra møtet 9.5 med Universitetsforlaget. Forlaget utreder en felles nasjonal
løsning for Open access og e-publisering. NMT vil eventuelt kunne være en «pilot» for en slik
løsning. Ren e-publisering blir ikke særlig billigere. En betalt e-løsning betyr derfor små
endringer. Ved Open access vil alle abonnementsinntekter falle bort og dagens ordning med
abonnement inkludert i medlemsavgiften i NML vil være uaktuell.
Redaktør Lars Nyre er godt fornøyd med U-forlaget og det er neppe grunn til å tro at andre
store forlag vil tilby billigere tjenester.
Det er fortsatt uklart hvordan Norges Forskningsråd ser for seg at inntektsbortfallet ved Open
Access-løsninger skal kompenseres. Rune skriver derfor et brev til NFR og ber om en
redegjørelse om saken.
For øvrig er alternativene for NMT nokså tydelige: Vi kan enten delta i U-forlagets/NFRs
nasjonale løsning eller velge en egen vei basert enten på nettpublisering eller på en trykt
versjon utenom de store forlagene. Hilde og Rune lager er notat til NMLs generalforsamling i
oktober. Notatet skal inneholde nødvendige grunnlagsdata og skissere aktuelle alternativer.
6. Høringsprosess NMT
Det er bedt/bes om uttalelser fra redaksjonen og fagrådet.
Det blir arrangert et hørings/debattmøte om NMTs publiseringsløsninger ved IMK,
Universitetet i Oslo, sannsynligvis 11. september 2012. IMK er husvert, NML er arrangør.
Aktuelle innledere er foruten de nevnte, tidsskrifter med erfaringer fra Open Access og
bibliotekarer. Hilde og Rune avklarer dato. Rune har ansvaret for innledere.
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7. Status Norsk medieforskerkonferanse 2012
Alt praktisk er under kontroll. Det er et problem med få påmeldte papere. Unntaket er
gruppene «Journalistikk», «Multiplattform» og «Mediehistorie» som har bra oppslutning.
Spørsmålet er om den norske konferansen svekkes pga kravene om internasjonal publisering.
Debatten om dette må eventuelt tas etter konferansen.
Styret vedtok å nedlegge fiksjonsgruppa fordi det til tross for en rekke framstøt mot både
grupper og personer ikke har vært mulig å skaffe leder.
8. Status Nordisk konferanse i Oslo 2013
Punktet utgår
9. Rekrutteringsgruppen
På marsmøtet ble det nedsatt en rekrutteringsgruppe, Foreløpig har lite skjedd. Saken tas opp
på neste møte.
10. Nordisk samarbeid
Hilde orienterte. Styret uttrykte ønske om å få til et mer utstrakt nordisk samarbeid. Det ble
vedtatt å invitere representanter fra de andre nordiske medieforskerlagene til Kristiansand og
gå i dialog om finansieringen. Det var også stemning for å jobbe for en nordisk facebookgruppe og å få til en nordisk feed på våre sider. Ragnhild og Hilde tenker videre rundt dette.
11. Orienteringssaker
Ragnhild opplyste at Nordicom vil sende en søknad om midler til en automatisk datahøsting
fra Cristin.
Det ble oppfordret til bruk av Facebook og hjemmesida
12. Eventuelt
Ingen saker

PB, 29.5.2012
Godkjent med endringer i styremøtet 15.6.2012

