
Referat styremøte i NML  

Tirsdag 10. januar 2017 klokken 13-14 på Skype 
Tilstede: Lisbeth Morlandstø, Terje Skjerdal, Tine Eide, Lin Prøitz, Anders Fagerjord og 
Ragnhild Mølster (referent) 
 

Dagsorden 
 

1. Innkalling godkjent  
 

2. Referat godkjent 
 

3. Orienteringer  
Oppdatering av e-postlister. Terje S. orienterte om status på oppdatering av  
e-postlistene.  
 
Budsjett medietidsskriftet.  Saken utsettes til vi har fått mer informasjon fra NMT.  
 
Oppdatering på hjemmesidene.  Lisbeth M. orienterte styret om at all informasjon 
på hjemmesidene er oppdatert, både om priser og styrets medlemmer, bortsett 
fra informasjon om Tine E. Tine kontakter Roswitha S. for å gi sine opplysninger. 
 
Forlagsavtaler. Lisbeth M. orienterte om forlagsavtalene. Hun har nå signert alle 
kontraktene. 
 

4. Ledig studentassistent-stilling for nyhetsbrev (Anders). 
Anders F har sent styret et utkast til utlysning. Assistenten skal jobbe med e-post og 
web, for ett år i første omgang. Omfang: 10 brev per år, 1000 kroner per brev. 
Mellom 3-4 saker per brev. Etter hvert håper man at forskerne selv skal sende inn 
korte teasere og saker til nyhetsbrevene. Anders F. skriver et oppslag. Søknadene skal 
sendes til Lisbeth M. Søknadsfrist settes til 7/2, så saken kan diskuteres på neste 
styremøte.  
 

5. Norsk Mediekonferanse 2018 
- Sted: Ved forrige møte foreslo styret Bodø som neste sted. Lisbeth M. har sjekket 

med Nord universitet, og miljøet der er positivt. IMK/UiO er også en aktuell 
arrangør. Anders spør Arne Krumsvik om også IMK er interessert. 

- Tidspunkt – vanligvis holdes konferansen i midten/slutten av oktober 
- Komité – én fra styret, pluss lokale forsker 

 
6. Eventuelt.  

Ragnhild M. tar permisjon fra Nordicom og trer ut av styret i 2 år. Vedtak: Lin Prøitz 
blir nestleder fra 1. april 2017. 
 
Lisbeth orienterte om at Medietidsskriftet vil trenge rundt 4 nye 
redaksjonsmedarbeidere i løpet av året. Styret tenker på aktuelle kandidater.  
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