
Referat fra styremøte 3.2.2021 

Til stede: Marika Lüders, Erik Knudsen, Lisbeth Morlandstø, Gunhild Ring Olsen og Balder Holm 

Meldt frafall: Hanne Hestvik Kleiven og Holger Pötzsch 

1. Innkallingen ble godkjent 

2. Referatet fra forrige møte ble godkjent 

3. Samordnet registermelding til Brønnøysundregisteret 

Alle må sende personnummer til Marika, som fortsatt mangler noen. 

4. Møteplan for våren 2021 

Det ble avtalt tre møter for våren; 18, mars kl. 14-15, 15. april, kl 14-15 og 3. juni fra kl. 12, som fysisk 
møte i Oslo med sosialt samvær i etterkant. 

5. Rapportering fra medieforskerkonferansen til NFR, RAM og Fritt Ord. 

Marika orienterte om at sluttrapporter er innsendt til alle som støttet konferansen økonomisk. 

6. Medieforskerkonferansen 2022 

Universitetet i Stavanger har takket ja til å arrangere neste medieforskerkonferanse på vegne av 
Norsk medieforskerlag. Helle Sjøvaag er kontaktperson i Stavanger. 

Marika oversender nødvendig informasjon om prosedyrer, «huskeliste» for hva som må gjøres når og 
viktige dokumenter. 

7. NordMedia-konferansen 2021 

Marika orienterte om at arbeidet for å skaffe foredragsholdere er godt i gang. Marika sender ut 
informasjon til medlemmene om abstract fristen 19. februar.  

Vi må huske å informere valgkomiteen om hvem som er på valg og når styret må ha forslagene i 
hende.  

8. Viktige saker for perioden 2020-2022 (oppfølging fra forrige møte)  

Reforhandle avtalen med Universitetsforlaget: Marika har ennå ikke avtalt møte med 
Universitetsforlaget (jf. punkt 5 A i referatet fra sist), men lover å ta tak før neste styremøte i mars. 

Diskusjon av Medlemsfordeler 

Marika undersøker med andre medlemsforeninger om de ideer til fysiske medlemsartikler. 

Undersøke muligheten for å kunne jobbe frem et månedlig nyhetsbrev om aktivitet i ulike 
forskningsmiljøer i Norge, som sendes medlemmene. Ambisjon om å utrede dette i løpet av våren. 

9. Eventuelt 

Balder har fått ny jobb fra 1. mai, og vi må derfor ha noen andre som kan ta over oppdatering av 
nettsidene våre, samt FB. Marika tar over dette ansvaret inntil ny Nordicom-observatør er på plass.  

Lisbeth 
- referent 


