
INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2020 

Tid: Torsdag 22. oktober kl. 16:30 

Sted: Norsk medieforskerlags konferanse, arrangør IMK, UiO. Møte vil bli 
avholdt på Zoom 

 

DAGSORDEN 

Sak 1. Konstituering, valg av møteleder, referenter, medlemmer til å 
undertegne protokoll.  

Status fremmøtte. 

 

Sak 2. Styrets beretning for perioden 2019 – 2020 

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen i Norsk medieforskerlag tar styrets 
beretning til etterretning. 

 

Sak 3. Regnskap for Norsk Medieforskerlag og Norsk medietidsskrift 

Forslag til vedtak: Regnskap for Norsk medieforskerlag og Norsk 
medietidsskrift godkjennes. 

Revisorberetningen tas til etterretning. 

 

Sak 4. Medlemskontingent 

Forslag til vedtak: Kontingenten for 2020 holdes på 400 kr. 

 

Sak 5. Årsberetning for Norsk Medietidsskrift 

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen i Norsk medieforskerlag tar NMTs 
årsberetning til etterretning. 

 

Sak 6.  Valg av redaktør Norsk Medietidsskrift. 

Forslag til vedtak: Karoline A. Ihlebæk og Bente Kalsnes tar over som 
ansvarlige redaktører i NMT da Terje Colbjørnsen går ut av redaksjonen f.o.m. 



januar 2020. Ihlebæk og Kalsnes trer inn som medredaktører etter 
generalforsamlingen. 

 

Sak 7. Overføring av midler fra NMT til tidsskriftets eier, NML  

Norsk Medietidsskrift har akkumulert et visst overskudd tilbakeføres til 
tidsskriftets eier, NML. Dette er midler som p.t. står hos Universitetsforlaget. 
NML ønsker at disse midlene settes av som et reservefond med tanke på 
fremtidige publiserings- og utviklingskostnader for tidsskriftet. 

Forslag til vedtak: Overskudd fra Norsk Medietidsskrift overføres fra 
Universitetsforlaget til Norsk Medieforskerlag. Midlene settes av som et 
reservefond til bruk på fremtidige publiserings- og utviklingskostnader for 
tidsskriftet. 

 

Sak 6. Forslag om ny pris for beste vitenskapelige artikkel 

Styret har for konferansen i Oslo 2020 prøvd ut å ha en pris for beste 
vitenskapelige artikkel.  

Forslag til vedtak: Ny pris for vitenskapelige artikler blir en permanent pris som 
deles ut på norsk medieforskerlags konferanse annet hvert år.  

 

Sak 7. Innkomne saker 
 

Sak 8. Valg av nye styremedlemmer, revisor og valgkomité 

Innstilling til nye styremedlemmer legges frem på generalforsamlingen. 

 

Vel møtt! 

 

 

For NML’s styre  

Eiri Elvestad (leder) 

Oslo, 1. oktober 2020 

 


