Styret i Norsk medieforskerlag (NML)
11. mars 2022
Zoom
Klokken 14.00 til 15.00
Til stede:
Marika Lüders (leder), Joakim Karlsen, Erik Knudsen, Melanie Magin, Gunhild Ring Olsen,
Knut Risnes, Nina Kvalheim (vara)
Frafall: Holger Pötzsch
1. Innkalling
Godkjent uten merknader.
2. Referat fra forrige styremøte
Godkjent uten merknader
3. Nettsider
Orientering. Nettsidene er fikset og oppdatert. Takk til Joakim! Informasjon om
vedlikehold/rutiner er nå samlet i et dokument som Joakim deler for oppdatering for senere år
(inkludert innloggingsinformasjonen til web-hotell).
4. Medlemsoversikt
Orientering. Det har vært mye aktivitet siden møtet i januar. Per i dag har ca 99 betalt
medlemskap. Av disse har 10 spurt om å få tilsendt faktura. Dette er noe under
medlemsantallet i 2021 (134), men tallet går sannsynligvis opp i forbindelse med
Medieforskerkonferansen i Stavanger. At et nytt system har ført til såpass lite frafall er
lovende. I forhold til den gamle ordningen med Universitetsforlaget blir det meste av
medlemskontingenten nå inntekter. NordMedia Network og Medieforskerlaget sine kanaler
brukes til å minne potensielle medlemmer om medlemsregistrering.
5. Medieforskerkonferansen i oktober
Orientering. Konferansen holdes i Stavanger 13. og 14. oktober. Nettsider og call for papers
vil være klart i uke 11. Konferansehotell er Hotel Atlantic i Stavanger sentrum. De fleste
gruppene fra forrige konferanse er med, og gruppelederne selv bestemmer om call for papers
skal sendes ut på engelsk. To av tre keynotes er på plass. Konferansen har fått støtte fra RAM,
Fritt Ord og NFR. Medieforskerlaget sender ut informasjon og lenke så snart nettsidene er
klare.
6. Priskomiteer medieforskerkonferansen
Orientering. Komite for hederspris og formidlingspris er på plass. Den består av Paul Bjerke
(Høgskulen i Volda), Gunn Enli (UiO) og Nina Vestberg (NTNU).
Komite for beste masterarbeid er på plass. Den består av Karoline Ihlebæk (OsloMet),
Melanie Magin (NTNU) og John Magnus Dahl (UiB)
Erik jobber med komite for beste vitenskapelige artikkel.
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Grafikker eller liknende til hederspris og formidlingspris må bestilles.
7. Tidspunkt for neste møte + møte i Oslo i juni?
Tentativt tidspunkt for neste møte blir 22. april klokka 14.00.
Marika sender ut doodle for fysisk møte i Oslo i juni.
8. Eventuelt
Ingen saker ble meldt til eventuelt.

Gunhild Ring Olsen (ref.)
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