
REFERAT FRA MØTE I NORSK MEDIEFORSKERLAG 26.9.2012 

 

Til stede: Hilde Arntsen, Guri Hanem, Rune Klevjer, Lin Prøitz, Paul Bjerke, Hilde Kr. 

Dahlstrøm  

Forfall: Anne Hege Simonsen, Ragnhild Mølster 

 

1 Godkjenning av innkalling 

Innkallingen ble godkjent 

 

2 Godkjenning av referat fra styremøtet 22.8.2012 

Referatet fra siste møte var ved en feil ikke sendt ut til styremedlemmene. Godkjenning ble 

derfor utsatt til neste møte 

 

3 Styrets beretning til generalforsamlingen 2012 

Et utkast til beretning fra Hilde ble drøftet og noen mindre endringer ble tatt inn. 

Det reviderte forslaget ble deretter godkjent som styrets beretning for 2012. Den blir lagt ut på 

hjemmesiden av Hilde. 

 

4 Regnskap 

Rune orienterte. Regnskapet for 2011 er revidert med en minimal innvending. Styret legger 

det reviderte regnskapet fram for generalforsamlingen til godkjenning.  

 

5 Budsjett 

Rune orienterte. Styrets forslag til justert budsjett for 2012 og budsjett for 2013 blir lagt fram 

for generalforsamlingen.  

 

6 Publiseringssaken 

Rune orienterte. Styret foreslår for generalforsamlingen at Norsk Medietidsskrift går over til 

elektronisk publisering. Styret foreslår også at NML arbeider for en overgang til Open Access 

og at generalforsamlingen gir styret i oppdrag å utrede publiseringsløsninger samt 

finansieringsmodeller for fortsatt forsvarlig faglig og økonomisk drift av tidsskriftet og NML. 

  

7 Status Kristiansand 2012 

Hilde Kristin orienterte. Arrangøren er i rute. Ca. 83 er påmeldt. Key note Ted Glasser har 

meldt avbud pga helseproblemer. Jens Barland erstatter ham. Papere administreres av 

gruppeledere. Hilde foreslår at det utarbeides retningslinjer for gruppeledere, kanskje i tråd 

med de nordiske retningslinjene som nå blir/er vedtatt. Dette følges opp av styret. Arrangøren 

mener det bør være retningslinjer for tilbakebetaling av konferanseavgift ved avmelding. 

Dette følges også opp av styret. 

 

8 Status Nordmedia 2013 

Hilde orienterte. Arrangørene er godt i rute. Det er inngått avtale om web-konferansesystem. 

Arrangøren søker Rådet for anvendt medieforskning om støtte. Styret vil senere ta opp igjen 

om det er nødvendig/fornuftig å opprette et eget konferansesystem knyttet til nettsiden.  

 

9 NMLs priser 2012 

Styret vedtar å gi æresprisen til Bjørn Sørenssen, NTNU og formidlingsprisen til Elise Seip 

Tønnessen. UiA. Anne Hege har ansvar for å finne og anskaffe avistegning.  

 

10 Eventuelt 



Hilde innkaller til generalforsamlingen. Hvis det kommer inn nye saker, må det innkalles til 

nytt styremøte i løpet av kort tid. 

 
 


