
Styret i Norsk medieforskerlag (NML) 

Referat 27. oktober 2021 
Zoom 
Klokken 15:00-16:00 

Til stede: Marika Lüders (leder), Erik Knudsen, Gunhild Ring Olsen, Joakim Karlsen, 
Melanie Magin, Nina Kvalheim, Mads Outzen, Knut Risnes 

Forfall: Holger Pötzsch 
 

1. Innkalling 
Godkjent uten merknader.  

2. Referat fra forrige styremøte 
Godkjent uten merknader 

3. Nytt styre 
Det nye styret etter valget på Generalforsamlingen 19. august 2021: 

Marika Lüders (leder), UiO (2020-2022) 
Erik Knudsen (kasserer), UiB (2020-2022) 
Holger Pötzsch, UiT (2020-2022) 
Gunhild Ring Olsen, Høyskolen Kristiania (2020-2022) 
Joakim Karlsen, Høgskolen i Østfold (2021-2023) 
Melanie Magin, NTNU (2021-2023) 
Nina Kvalheim (vara), UiS (2021-2023) 
Mads Outzen (vara), NTNU (2021-23) 
Knut Risnes, fast observatør fra Nordicom.  

På styremøtet ble Gunhild valgt som ny sekretær.  

4. Kort rapport fra NordMedia-konferansen i august 2021 
Se oppsummering fra konferansen.  

• 18-20. august 2021 
• 369 registrerte deltakere (høyeste antall noen gang) 
• 253 papere 
• 11 divisjoner 
• 4 midlertidige arbeidsgrupper 
• Pre-konferanse for PhD-studenter 

Marika (som leder for NML) samt Erik og Knut (som sentrale i planleggingen av NordMedia 
2023) deltok på «overleveringsmøte» 20. oktober. Møtet ble ledet av Valgerður Jóhannsdóttir.  

5. Den norske medieforskerkonferansen 2022 

• Konferansen arrangeres av Institutt for medie- og samfunnsfag, Universitetet i Stavanger, 
13-14. oktober 2022.  

• Tema: Det datafiserte samfunnet: medier, plattformer og makt.  



• Arrangementskomite: Helle Sjøvaag, Raul Ferrer-Conill, Espen Reiss Mathiesen, Nina 
Kvalheim, Luise Salte 

Nina orienterte om at UiS-teamet er godt i gang med planlegging: sted er klart (Radisson Blu 
Atlantic), program begynner å bli klart (inkludert keynotes), allerede søkt og innvilget støtte 
fra NFR.  

Arrangementskomiteen ønsker å oppfordre til at også engelsktalende PhD-studenter og 
forskere deltar. Her må arbeidsgruppe/divisjonslederne involveres (og ikke overkjøres): noen 
grupper kan være interesserte i ha engelsk call for paper og engelsk som arbeidsspråk i 
gruppen. Merk: alle grupper legger til rette for deltakere som ikke snakker norsk. Veiledere 
må også huske å oppfordre sine PhD-studenter til å sende inn abstract.  

6. NordMedia 2023 i Bergen 
Institutt for informasjons- og medievitenskap ved UiB skal arrangere NordMedia-konferansen 
i august 2023. Erik er valgt som leder, og den lokale arrangementskomiteen er klar. 

7. Prioriterte saker for perioden 2021-2022 
Egenkapital. Det nye styret følger opp innspillet fra Generalforsamlingen om å utarbeide en 
plan for hvordan vi kan anvende lagets betydelige egenkapital. Med oppsigelse av 
kundeserviceavtalen med Universitetsforlaget og overgang til VIPPS (jf. styrets beretning 
2020-2021), må vi også vurdere om vi på sikt skal redusere medlemsavgiften.   

Aktiviteter. De årene det ikke er norsk medieforskerkonferanse, kan det være viktig med 
mindre arrangementer, seminarer, aktiviteter for medlemmer. 

Nettsidene. Styret må gjøre noe med nettsidene (som er så trege at de nesten ikke kan sies å 
fungere): Joakim meldte seg frivillig til å se på hvor problemet kan ligge (trenger adm-bruker 
på wordpress + innlogging til webhotellet). På neste styremøte kan vi dermed diskutere 
hvordan vi følger opp (ev. betale for å få fikset nettsidene). 

Vedtekter. Vedtektene (https://www.medieforskerlaget.no/vedtekter/) er litt utdaterte (se for 
eksempel §3 Medlemskap). Forslag til endringer bør legges frem på Generalforsamlingen i 
Stavanger i oktober 2022.  

8. Møteplan for perioden 
Neste møte blir 1. desember klokken 15:00.  

På neste møte avtaler styret datoer for styremøter i vårsemesteret 2022 (inkludert et i Oslo).  

 

Marika Lüders (ref.)  

 
 


