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Styrets beretning, september 2014 – august 2015 
 

 

Norsk medieforskerlag (NML) er et faglig forum for medieforskere i Norge. NML 

utgir Norsk medietidsskrift (NMT), som fra 2015 publiseres digitalt under Open 

Access på nettadressen http://www.idunn.no/nmt.  

 

Styrets sammensetning i perioden: 

Lin Prøitz, leder 

Paul Bjerke, styremedlem 

Håvard Vibeto, kasserer 

Ragnhild Mølster, observatør for Nordicom 

Ragnhild Fjellro, styremedlem 

Svein Høier, sekretær 

Brita Ytre-Arne (styremedlem i foreldrepermisjon) 

 

Anders Fagerjord, varamedlem 

Terje Hillesund, varamedlem 

 

Styrets aktiviteter 

Det har vært holdt styremøter, arbeidsmøter, samt møter i undergrupper i styret. 

Styremøtene er i hovedsak blitt holdt via Skype. Flere saker har også blitt behandlet 

på e-post. 

 

Økonomi 

NML mottar støtte fra Rådet fra anvendt medieforskning og Norges forskningsråd til 

utgivelse av Norsk medietidsskrift. Forøvrig består lagets inntekter av deler av 
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medlemskontingenten. 

 

Lagets økonomi er fortsatt god og har i regnskapsåret 2014 gått med et solid 

overskudd. Overskuddet er knyttet til lite reiseaktivitet og begrensede andre utgifter. 

Medlemstallet har sunket noe over tid, noe som medførte en inntektsreduksjon på 

omkring 2000 kroner fra 2013 til 2014. Samtidig har laget fortsatt en betydelig 

kapitalreserve, og som tidligere år har vi fått renteinntekter av dette som styrker 

driften. 

 

Norsk medietidsskrift 

NML er eier av Norsk medietidsskrift (NMT). NMT er et fagfellevurdert tidsskrift 

som publiseres digitalt og kommer ut med fire nummer i året. Årlig publiserer 

tidsskriftet 12 vitenskapelige artikler i tillegg til debatter, bokmeldinger og kåseri. 

NMT støttes av Norges forskningsråd (ett år av gangen) og Rådet for anvendt 

medieforskning (ett år av gangen).  

 

Samarbeidet med Universitetsforlaget har blitt videreført i overgangen til digital 

publisering av NMT, og det er tegnet kontrakt med Universitetsforlaget for årene 

2015 og 2016.  

 

NMTs redaksjon 

Steen Steensen (ansvarlig redaktør) 

Henrik G. Bastiansen (ansvarlig bokmeldinger) 

Terje Colbjørnsen (redaksjonssekretær) 

Jon Raundalen 

Ingunn Hagen 

Nina Kvalheim (permisjon) 

Vilde Schanke Sundet 

Helle Sjøvaag 
 

Se ellers separat årsmelding fra NMT. 

 

Digital publisering av NMT 
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Overgangen til ren digital publisering var mulig å gjennomføre blant annet på grunn 

av særskilt støtte fra Forskningsrådet. I 2015 kompenseres bortfallet av 

abonnementsinntekter gjennom overgangsstøtte fra NFR og ved hjelp av overføringer 

fra Universitetsforlaget. Det er imidlertid foreløpig ikke funnet noen varig løsning på 

hvordan bortfallet av abonnementsinntekter skal kompenseres over tid. 

Forskningsrådet og Universitetsforlaget arbeider for en løsning der universiteter og 

høgskoler forplikter seg til å støtte tidsskriftene etter en fordelingsmodell basert på 

sine ansattes publiseringer.  NFR håper at en slik løsning vil være på plass til 2017. 

 

 

NMLs informasjonskanaler 

NMLs hjemmesider og Facebook-konto fungerer teknisk sett bra, men styret ønsker å 

forenkle prosessen å melde seg inn som medlem, samt i større grad å tilrettelegge 

hjemmesidene for ulike terminaltyper. Styret ønsker også å få til en mer kryssende 

promotering mellom medietidsskriftet og medieforskerlagets nettsider og facebook-

gruppa. Det er fortsatt en utfordring å holde nettsiden og Facebook-gruppa levende og 

oppdaterte. 

 

 

Medlemmer 

Medlemsmassen har vært noe synkende over tid, og gikk i løpet av 2014 ned med 9 

privatmedlemmer og 1 studentmedlem.  

 

I tiden framover vil NML vurdere ulike tiltak for å rekruttere og beholde medlemmer 

nå som den tydelige koplingen til tidsskrift-abonnementet er borte. Medlemmer i 

NML har i perioden derfor fått tilsendt Nordicoms utgivelser for å gjøre det fortsatt 

givende å være medlem. Medlemmer har også tilgang på backlist av NMT, samt at 

medlemmer får redusert konferanseavgift ved de norske og nordiske 

medieforskerkonferansene og 25 % rabatt på de fleste tidsskriftene i 

Universitetsforlagets portefølje. Hvis NMLs økonomi fortsetter å være stabil 

framover, så vil styret vurdere en eventuell reduksjon av medlemskontingenten som et 

virkemiddel for beholde og rekruttere medlemmer.  
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Styret har videre diskutert muligheter for nye medlemsfordeler og rabatter opp mot 

festivaler, tidsskrift, abonnement med mer. Det arbeides også med en mer tydelig 

synliggjøring av medlemsgoder, samt andre rekrutterende tiltak.   

 

Gjennomsnittsalderen i laget er forholdsvis høy, og NML må framover sikre at laget 

oppleves som relevant også for yngre medieforskere og studenter. Innføring av pris til 

beste medievitenskaplige masteroppgave (oppstart i 2016) er et aktuelt tiltak i så måte. 

Det er videre grunn til å tro at open access og digital publisering av norsk 

medietidsskrift kan øke bevisstheten om NMT blant unge medieforskere og 

mediestudenter, og derav også øke disse gruppenes kjennskap til NML.  

 

 

Konferanser 

Den norske medieforskerkonferansen i 2014 

Den norske medieforskerkonferansen var i 2014 lagt til Trondheim og ble arrangert 

av Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU. Arrangementskomiteen bestod av 

Sara Brinch, Guri Hanem, Asbjørn Tiller og Jon Raundelen.  

Konferansen ble arrangert 23.- 24. oktober på Rica Nidelven Hotel. Tema var «20 år 

med WWW – perspektiver og konsekvenser», og key note speakers var professor 

Pelle Snickars (Universitetet i Umeå), adjunkt Taina Bucher (Universitetet i 

København) og professor Richard Maxwell (City University of New York). 

De tre foredragsholdere holdt henholdsvis presentasjoner om mediearkeologi, 

softwarestudier og medieøkologi. Professor Pelle Snickars presenterte sin keynote 

Towards a Media Archaeology of the Web, amanuensis Taina Bucher presenterte 

Digitale visjoner: om algoritmers estetiske og kulturelle betydning, og professor 

Richard Maxwell presenterte Media Ecology Recycled.  

Det ble også avholdt en paneldebatt over konferansetemaet, 20 år med WWW- 

perspektiver og konsekvenser, med paneldeltakerne Terje Rasmussen, Torill E. 

Mortensen, Gisle Hannemyr, Gunnar Liestøl og Taina Bucher, samt moderator Jan 

Frode Haugseth.  
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Konferansen samlet 97 deltakere, et antall som var noe høyere enn ved forrige 

konferanse, arrangert i 2012 (88 deltakere og frivillige).  

 

Deltakerne fordelte seg på følgende arbeidsgrupper: 

• Digitale medier 

• Journalistikk og politisk kommunikasjon 

• Mediebruk og medieerfaring 

• Mediehistorie 

• Massemedias struktur og økonomi 

• Fiksjon 

• Visuell kultur 

• Multiplattform-medier 

• Dataspill 

 

Programmet for konferansen ligger fortsatt tilgjengelig på konferansens nettsider: 

http://www.ntnu.no/web/medieforsk2014/program. 

 

Konferansen ble muliggjort gjennom økonomiske bidrag fra Fritt Ord, Rådet for 

anvendt medieforskning, Norges forskningsråd og NTNU. Regnskapet for 

konferansen gikk i balanse.  

 

Norsk medieforskerlag har gitt tilbakemeldinger til arrangørkomiteen om at de er 

svært fornøyde med gjennomføringen av konferansen. Det virker videre å være stor 

enighet om at konferansen holdt et godt faglig nivå, og at avviklingen gikk knirkefritt.  

 

Den nordisk medieforskerkonferansen i København 2015 

Lagets generalforsamling foregår denne gang i København. Det vil det også avholdes 

et møte med representanter for de nordiske medieforskerlagene under konferansen i 

København.  

 

Den norske medieforskerkonferansen i Bergen 2016 

Universitet i Bergen v/Institutt for informasjon- og medievitenskap er arrangører av 

den norske medieforskerkonferansen i 2016. Dato for konferansen er satt til 20nde og 
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21te oktober og konferansehotell er Hotel Ørnen. Tema og key notes for konferansen 

er under utarbeiding.  

 

Høringer 

NML er høringsinstans for Kulturdepartementet (KD), og et styrende prinsipp når det 

gjelder høringer er at styret selv nå uttaler seg i saker som styret finner at NML bør og 

kan mene noe om. Styret har i denne perioden avgitt høringsuttalelser om endringer i 

støtteordninger for audiovisuelle produksjoner, om endringer i støtteordninger for 

ukepresse, og om etiske retningslinjer for internettforskning.   

 

Råd og utvalg 

NMLs foreslår to representanter til Rådet for anvendt medieforskning (RAM). De blir 

gjerne oppnevnt av departementet og samlet sett er sammensetningen slik i perioden 

2014-2015: 

 

Astrid Gynnild, leiar 

Marika Lüders, nestleiar 

Arne Blix 

Knut Arne Futsæter 

Kadafi Zaman 

 

Varamedlemmer i RAM: 

Ingrid Synnøve Torp 

Birgit Røe Mathisen 

Lars Arve Røssland 

Hilde Arntsen 

Jon Raundalen 

Asgeir Olden 

 

Revisorer NML: 

Rune Klevjer 

Kenneth Andresen 
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Valgkomité NML:  

Anne Hege Simonsen 

Sara Brinch 

Hilde Arntsen 

 

 

Styret i Norsk medieforskerlag,  august 2015 

 

Lin Prøitz 

(leder) 


