
Referat 

Styremøte i Norsk Medieforskerlag 19.10.11 

Til stede: Hilde, Rune, Anne Hege, Guri, Paul, Lin, Hilde Kristin 

Forfall: Ragnhild 

  

Sak 2. Innkalling 

Innkalling ble godkjent. Hildes forslag til sakliste godkjent uten endringer. 

  

Sak 3. Referat 

Referat fra møtet 13.9.11 godkjent uten endringer 

  

Sak 4. Nordisk konferanse 2013. 

Anne Hege orienterte. Arbeidet er i gang ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Det er satt ned 

en organisasjonskomité, fordelt oppgaver og laget en framdriftsplan. Nytt møte 2. november. 

Viktig å ha en klar plan og innstilling før møtet med den nordiske komiteen i slutten av 

november. Hilde (Norge), Juha Koivisto (Finland), Margareta Melin (Sverige), Kjartan 

Olafsson (Island), Ulla Carlsson og Ragnhild Mølster (Nordicom) kommer dit. Dansk deltaker 

klar senere.  Tema og divisjonsinndeling bør avklares på dette møtet. Tidlig informasjon er 

prioritert. 

Tema: Journalistikk står sentralt, men ikke på en ekskluderende måte. 

Nettside: Man vil bruke HiOAs side og opplegg. 

  

Sak 5. Norsk konferanse 2012 

Lilie Chouliaraki, LSE (Mediated Images of the Global World) og Ted Glasser, Stanford 

(“Journalism Innovation – New Genres in the Public Sphere”) har takket ja til å være key note 

speakers. Den lokale komiteen skriver en formell invitasjon som Hilde undertegner på vegne 

av NML. Foredragene følges opp med norske respondenter. Foreløpige navn: Sven Egil 

Omdal (Stavanger Aftenblad) og Siri Hempel Lindøe (UiA). 

Tidsplan: Tirsdag: Glasser – grupper – generalforsamling – festmiddag. Fredag: Chouliaraki – 

grupper – lunsj – paneldebatt med innlederne. 

Styret tok dette til etterretning, men ba arrangøren vurdere avslutningstidspunktet. 



Arrangøren ønsket følgende tidsfrister; Abstracts: 30. mars 2012. Påmeldingsfrist: 1. sept. 

Paper: 15. sept. Styret tok dette til etterretning. 

De siste årene har konferansen hatt et uforholdsmessig stort overskudd. Styret ba arrangørene 

om å merke seg dette. 

Det ble slått fast at Hederspris og Formidlingspris er styrets ansvar. Nomineringsfrist 1. april 

2012. Det er også styrets ansvar å kontakte lederne for eksisterende grupper og invitere til 

forslag fra medlemmene om nye grupper. Hilde sender brev til gruppelederne og invitasjon til 

medlemmene. Dette må gjøres før jul. 

  

Sak 6. NMLs høringspraksis 

Anne Hege og Paul hadde laget en “betenkning” om lagets høringspraksis. Styret vedtok å 

slutte seg til Alternativ 3, dvs. at styret ber et medlem av laget om å skrive et utkast som 

deretter styrebehandles før det presenteres som NMLs uttalelse. 

  

Sak 7. Websiden, Facebook og Twitter. Erfaringer så langt. 

Teknologien fungerer. Designet er bra. Det viktige framover er at siden og kontoene blir 

brukt. Der har hele styret et ansvar og må gjøre en innsats! 

  

Sak 8. Utkast til utgiveravtale for NMT 

Utkast er mottatt fra Universitetsforlaget. Rune, Hilde og Anne Hege går gjennom utkastet, og 

kommer tilbake til saken ved neste styremøte. Utkastet er også sendt NMT-redaktør Lars 

Nyre til uttalelse. 

  

Sak 9. NMLs søknad om medlemskap i ECREA.  

Første utkast til avtale er mottatt fra ECREA. Styret vedtok at Guri og Hilde går gjennom 

utkastet, og kommer tilbake til saken ved neste 

  

Sak 10. Orienteringer 

Hilde har sendt søknader til RAM om støtte til Norsk medieforskerkonferanse 2012 og NMT i 

2012. Konferansearrangøren sender selv søknad til Forskningsrådet. 

  



Sak 11. Eventuelt 

Neste styremøte flyttet til onsdag 9.11 kl. 1300. 

  

  

  

  

Paul Bjerke 

24.10.2011 

 


