Referat fra styremøte i Norsk Medieforskerlag torsdag 17. desember 2020 kl. 12-13.
Til stede: Marika Lüders, Balder Holm, Hanne Hestvik Kleiven, Erik Knudsen, Ragnhild Ring Olsen,
Holger Pötzsch og Lisbeth Morlandstø (referent).
1. Godkjenning av innkalling
Innkalling godkjent
2. Godkjenning av referat fra forrige styremøte (se vedlegg)
Referatet godkjent
3. Konstituering av nytt styre (kasserer og sekretær)
- Varamedlem Erik Knudsen blir fast medlem av styret neste periode.
- Erik Knudsen blir kasserer
- Lisbeth Morlandstø blir sekretær
- Balder Holm oppdaterer Medieforskerlagets nettsider.
4. Evaluering av medieforskerkonferansen i Oslo 22-23. oktober 2020.
Marika har skrevet en evaluering av mediekonferansen som hun sender til RAM og Fritt Ord.
Evalueringen ble kommentert og fikk tilslutning.
5. Viktige saker for perioden 2020-2022
A) - Generalforsamlingen i oktober 2020 påla det nye styret å følge opp hvordan Medieforskerlaget
håndterer registrering og fakturering av medlemmer gitt den nokså ugunstige avtalen med
Universitetsforlaget (og betydelige problemer med medlemsregisteret).
Vedtak: Marika avtaler et møte med Universitetsforlaget for å få oversikt over avtalen vi har med
dem og undersøker muligheten for å reforhandle denne.
Noen andre saker ble vi enige om å jobbe med fremover og settes opp på senere møter:
B) – Synliggjøre medlemsfordelene bedre på vår nettside.
C) – Arbeide med å skape nettverk for ferske forskere på vår nettside, samt synliggjøre
arbeidsgruppene og deres aktivitet.
D) – Gjøre lenker til tidligere mediekonferanser tilgjengelige på nettsiden.
6. Neste Medieforskerkonferanse 2022
Vedtak: Marika spør fagmiljøet i Stavanger om de kan ta på seg å arrangere neste nasjonale
medieforskerkonferanse i 2022.
Alternativt: Vi vil også gi Oslo-miljøet (UiO) mulighet til å arrangere konferansen igjen, siden det ble
mer av en zoom-konferanse enn en Oslo-konferanse i 2020.
7. Møteplan for våren 2021
Neste styremøte ble bestemt til torsdag 28. januar 2021 kl. 14.00. Marika innkaller.
De resterende 3 møtene for våren ble utsatt å bestemme til neste møte.
8. Eventuelt
Alle styremedlemmene bes sende sitt personnummer til Marika for innrapportering av nytt styre til
Brønnøysundsregistrene.

