
REFERAT
Generalforsamling i Norsk Medieforskerlag
Ålesund, torsdag 28. oktober 2010 kl. 1700

Sak 1 Konstituering, valg av møteleder, referenter

13 medlemmer var til stede
Det var ingen merknader til innkallingen.
Audun Engelstad ble enstemmig valgt til møteleder
Paul Bjerke ble valgt til referent
Ove Solum og Gunnar Iversen ble valgt til å undertegne protokollen

Sak 2 Styrets beretning

Audun Engelstad la fram styrets beretning.

I diskusjonen ble det pekt på synkende medlemstall i NML og redusert oppslutning om den nordiske konferansen. Leder Audun 
Engelstad redegjorde for sine vurderinger rundt disse spørsmålene..

Beretningen ble deretter tatt til etterretning med en formell korrigering  Tilleggstildelingen til Norsk Medietidsskrift i 2010 skal være 58 
440 kroner.

Sak 3 Regnskap og budsjett 
Sak 4 Medlemskontingent 

Disse sakene ble behandlet under ett.

Kasserer Rune Klevjer var i foreldrepermisjon. Leder Audun Engelstad la derfor fram regnskap for 2009, foreløpig regnskap for 2010 
samt forslag til budsjett for 2011. 

Revisor Arne Krumsvik kunngjorde at regnskapet for 2009 var revidert og funnet i orden.

Styret la fram forslag om uendrede medlemsavgifter for 2011, dvs. 500 kroner for privatmedlemmer og 395 kroner for studenter og 
seniorer.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Regnskapet for 2009 ble enstemmig godkjent.
Budsjettet for 2011 ble enstemmig vedtatt.

Sak 5 Innmeldte saker

Det var ingen innmeldte saker

Sak 6 Norsk Medietidsskrift

Redaktør Lars Nyre orienterte om arbeidet med tidsskriftet. 
Han viste blant annet til at NMT  nå har 382 abonnenter og at refusjonsandelen på vitenskapelige artikler i 2009 var 48 prosent. 
Redaksjonen er i ferd med å etablere et nytt datasystem for tekstbehandling og produksjon 

Orienteringen ble tatt til etterretning.

Sak 7 Valg av styre, revisorer og valgkomite

Mona Pedersen la fram valgkomiteens forslag til nye tillitvalgte:

Leder: Hilde Arntsen (UiB) ny 

Styremedlemmer:
Rune Klevjer (UiB) gjenvalg
Guri Hanem (NTNU) ny
Anne Hege Simonsen (HiO) ny



Nkosi Ndlela (Høgskolen i Hedmark) og  Hilde Kristin Dahlstrøm (Gimlekollen) var ikke på valg 

Varamedlemmer:
Paul Bjerke (HVO) og Dag N. Kristoffersen var ikke på valg.

Revisorer:
Carsten Ohlmann (HiO) gjenvalg
Arne Krumsvik (UiO) gjenvalg

Valgkomite:
Audun Engelstad (HiL) ny
Kristin Skare Orgeret (HiO)  gjenvalg
Mona Pedersen (Høgskolen i hedmark) gjenvalg

Alle de foreslåtte ble enstemmig valgt

Generalforsamlingen ble hevet kl. 18.00

Referent: Paul Bjerke

Referatet godkjent

Ove Solum                                                         Gunnar Iversen


