Referat fra Styremøte i Norsk Medieforskerlag 2. mars 2020, kl. 14‐15.
Til stede: Eiri Elvestad, Marika Lüders, Magnus Hoem Iversen, Balder Holm og Lisbeth Morlandstø
(referent). Terje Skjerdal meldte forfall. Hanne Hestvik Kleiven hadde problemer med skype‐
tilkoblingen.
1.

Protokoll fra forrige møte

Ingen kommentarer.
2.

Medieforskerkonferansen (inkl. Deltakeravgift) – Marika oppdaterte styret

60.000 er tildelt fra Fritt Ord (søkte om 75.000).
Har ikke hørt noe fra RAM ennå.
NFR‐søknaden blir sendt denne uka, men søknadsprosedyrene er endret noe som gjør
søknadsskrivingen langt mer arbeidsom. Arrangementsstøtten er også endret. Det gis bare tematisk
støtte fra nå av, noe som kan skape utfordringer for senere konferanser.
Kursavgift foreslås økt med 500 kroner for medlemmer/ikke medlemmer. Forslaget vedtatt.
Nettsidene publiseres i morgen – 4. mars.
Deadline for abstract ‐og papers‐frister blir satt som tidligere.
3.

Medlemsoversikt

Saken utgikk.
4.

Retriever/Atekst har blitt vesentlig dyrere og mindre tilgjengelig– bør vi mene noe om
dette offentlig? Se blant annet debattinnlegg: https://khrono.no/tilgang‐til‐avisarkiv‐‐
viktig‐for‐demokratiet‐‐na‐er‐tilgangen‐truet/443685

Avventer og ser hva som skjer fremover. Hver enkelt styremedlem undersøker hvordan ståa med
Retriever er på sine hjemmeinstitusjoner. Vi vedtok at vi som medieforskerlag bør være aktivt i den
offentlige debatten rundt dette.
5.

Referat fra Planleggingsmøtet for Nordmedia 2021.

Forslag til konferansetema kommer med det første og komiteen ønsker tilbakemeldninger på dem.
Eiri videreformidler dette når hun mottar slik informasjon.
Nettsiden blir publisert så snart tema og hovedtalere er fastlagt.
6.

Eventuelt

A) Vi trenger en komite for heders‐ og formidlingspris og en for masterpris til konferansen. Kristin
Skare Orgeret er allerede oppnevnt i heders ‐og formidlingskomiteen. Eiri kontakter flere foreslåtte
kandidater til begge komiteene.
B) Vi trenger en norsk varamedlem til Nordicoms vetenskapliga råd. Eiri kontakter foreslåtte
kandidater.

C) Ny høringsuttalelse om merverdiavgiftsfritak – Vi ser på denne høringen hver for oss og kommer
med tilbakemeldinger til Eiri innen 20.mars.

