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--1. Tem F. Andersen valgt som dirigent. Janne Nielsen valgt som referent.
2. Dagsordenen er godkendt.
3. Bestyrelsens beretning v/ Aske Kammer
Foreningen har det markant bedre end forventet for et par måneder siden. Vi har 60 betalende medlemmer,
lidt flere end ved sidste generalforsamling, på trods af at 2016, ligesom 2015, på mange måder var et stille
år i foreningen.
Aktivitetsniveauer i foreningen bærer præg af, at bestyrelsen har haft travlt i privat- og arbejdsliv med bl.a.
små børn og usikkerhed i ansættelsesforhold samt af generel udmatning af bestyrelsen efter forløbet op til
generalforsamlingen i 2014. Derfor er SMiD sjældent kommet i allerforreste række – ikke ment som en
undskyldning, men som en forklaring.
3 arrangementer bestyrelsen har brugt tid og kræfter på i 2016:
• Debatmøde på Københavns Universitet 19. april om Danmarks Radios rolle i fremtidens
medielandskab og forholdet mellem de statsejede og de private medier. I samarbejde med den
lokale forskningsgruppe Mediesystemer og Journalistik.
• Årsmødet
• Bidrage til planlægningen af den kommende NordMedia-konference, som afholdes i Tampere i
august 2017. SMiDs formand indgår i styregruppen. Opfordrer SMiD-medlemmer til at deltage – der
bliver også et SMiD-arrangement der.
Der bygges fortsat gode broer til vore broderfolk; blandt andet gennem etableringen af et tvær-nordisk
advisory board for Nordicom, hvor SMiD har været med til at udpege de danske medlemmer (Kim Schrøder
og Stine Liv Johansen som suppleant).
SMiDs Facebook-side, website og medlemsliste er flittigt benyttede fora til udveksling af stor og småt, nyt fra
forskningsmiljøerne, promovering af nye udgivelser og bevillinger. Og
MedieKultur kører i højeste gear og udgør et centralt bidrag til den nationale medieforskning. En stor tak til
redaktionen, som gør et enormt og vigtigt stykke arbejde for både forskningsmiljøet og det lidt brede
undervisningsmiljø med to årlige udgivelser og projektet med at oversætte feltets klassikere.
En anden vigtig del af SMiDs virke er afholdelsen af årsmødet. Meget positivt, at der har været meget stor
opbakning omkring og tilslutning til årsmødet – 56 tilmeldte i alt. Det indikerer en interesse for at dyrke det
brede faglige fællesskab blandt medieforskere i Danmark.
Kommende ønsker til foreningens virke (selvfølgelig afhængigt af den bestyrelse, der vælges):
• En ny kontingent-struktur: et billigere medlemskab, en mindre sårbar model end at melde sig ind
hvert år, og en mindre ressourcekrævende indkrævningsmetode
• Fortsat arbejde med at styrke den nordiske integration med vore norske, svenske og finske søsterforeninger.
• Et lidt tættere samarbejde mellem SMiD og de kollektive forskningsprojekter, som handler om
medier og kommunikation
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Bestyrelsen vil også meget gerne høre fra jer, foreningens medlemmer, hvad I gerne vil have, at SMiD er. Er
det fint, at vi i bestyrelsen koncentrerer os om MedieKultur, årsmødet og NordMedia og det nordiske
samarbejde? Eller ser I gerne en mere politisk, aktivistisk linje i forbindelse med eksempelvis det
udredningsarbejde af medierne, der foretages i regi af Slots- og Kulturstyrelsen? Eller ville I foretrække
faglige arrangementer eller debat-arrangementer i forbindelse med ny forskning? Eller sagt på en anden
måde: Skal vi fokuserer kræfterne på de to store begivenheder (årsmødet og NordMedia), sådan som vi har
gjort i den forgangne periode, eller skal vi sprede indsatsen mere jævnt ud? Mulighederne er mange, og jeg
kan ikke love, vi kan gøre alt – men jeg er interesseret i, nu eller senere, at blive klogere på, hvad I som
medlemmer gerne ser foreningen gøre.
Afslutningsvis en tak til de medlemmer af bestyrelsen, som træder ud nu – Julie Uldam fra Roskilde
Universitet, Emil Husted fra Copenhagen Business School, Janne Nielsen fra Aarhus Universitet, Malene
Charlotte Larsen fra Aalborg Universitet, Cecilie Givskov fra Københavns Universitet og Anne Granly
Vestergaard fra Copenhagen Business School – for en god indsats i de seneste to år. Udover dem har også
Maja Sonne Damkjær fra Aarhus Universitet siddet i bestyrelsen, men som vi straks vender tilbage til,
genopstiller hun. En særlig stor tak skal gå til Janne, Maja og Malene, som har lagt en kæmpe indsats her i
forbindelse med årsmødet.
Tak til alle der deltager i årsmødet og er med til at gøre SMiD til det, det er.
Kommentarer til beretningen:
Stig Hjarvard: Godt det I har gjort. Årsmødet, MedieKultur og det nordiske samarbejde er de centrale
opgaver.
Ikke yderligere kommentarer. Beretningen godkendt.
4. MedieKultur beretning v/ Sara Mosberg Iversen
MedieKulturs redaktion:
Kjetil Sandvik, Claus Toft-Nielsen, Anne-Mette Albrechtslund, Ib Thunby Gulbrandsen, Stinne Gunder Strøm
Krogager, Christian Hviid Mortensen, Anne Mette Thorhauge, Jannie Møller Hartley, Sara Mosberg Iversen
Redaktionen søger i det nye år yderligere to medlemmer, herunder meget gerne en, som vil stå for
marketing.
Brugere og downloads:
MedieKulturs brugerskare stiger støt fra år til år med ca. 150 nye brugere pr. år. Således er der pt. 1341
registrerede brugere, en stigning på 120 siden årsskiftet.
Der har i år været 113.000 downloads af artikler til og med september.
Bidrag og acceptrate:
MedieKultur har i 2016 indtil dd. modtaget 46 bidrag, men regner med at komme op på ca. samme antal som
forrige år inden årets udgang, nemlig 61.
Acceptrate for 2015: 67%; 2016: 50%.
Kommende numre
Der er planlagt temanumre frem til 2019. Disse er i stigende grad internationalt orienterede med både
danske og internationale gæsteredaktører.
Kommende temanumre:
32(61) Gender and media revisited, efterår 2016
33(62) Complex Evolution: Media and communication in contemporary Asia, forår 2017
33(63) Growing old with and via media, efterår 2017
34(64) Media-ludic approaches: Critical reflections on games and research practice, forår 2018
34(65) Temanummer planlagt men endnu ikke annonceret, efterår 2018
Tidsskriftsstøtte
Ved udgangen af 2015 afsluttedes en treårig støtteperiode med tidsskriftsstøtte fra FKK. Slutregnskabet for
støtteperioden 2012-2015, viste et overskud på 13.551 kr., som er blevet tilbagebetalt til FKK i indeværende
år. MedieKultur ansøgte om tidskriftsstøtte for 2016-2018, som blev tildelt fra FKK i form af 30.000 kr. pr. år.
Der arbejdes dog på, at MedieKultur ved udgangen af 2018 har opnået en selvstændig økonomi, som ikke er
afhængig af støtte. Dette bunder især i, at har været forlydender om, at FKK ikke mere vil uddele
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tidsskriftsstøtte. Da FKKs behandlingsprocedurer imidlertid er blevet forenklet, er det for nuværende usikkert,
hvorvidt dette kommer til at træde i kraft eller ej.
Indtægter fra Tekst & Node
De seneste år er indtægterne fra Tekst & Node kun steget og steget, og dette gælder også i år. Således var
indtægterne i 2016 79.462,47 kr. sammenlignet med 61.622,54 kr. i 2016.
Det er fortsat vigtigt, at man opgiver brugen af MedieKulturs tekster i undervisningen, da det er denne brug,
som udløser penge fra Tekst & Node. Der er dog lige nu en udfordring, at mange i stigende grad (af gode
grunde) går over til digitale kompendier, eller at de studerende selv skal gå ind og hente teksterne. Mens
dette er en god udvikling komplicerer dette MedieKulturs indtægtsmodel. MedieKultur har været i dialog med
Tekst & Node samt andre fagpersoner om dette uden endnu at opnå afklaring af, hvordan dette kan tackles.
Men det vil blive tage det op igen og herefter meldt ud til SMiDs medlemmer, hvordan indberetninger
fremover kan håndteres.
MedieKulturs satsning på klassikertekster er med til at trække en del trafik, hvorfor de formentlig også
resulterer i øgede udbetalinger fra Tekst & Node.
Kommentarer til beretningen:
Mogens Vestergaard Kjeldsen: 113.000 downloads er det en fremgang?
Sara Mosberg Iversen (tilføjet): Det er en lille tilbagegang i forhold til 2015, hvor der til og med september var
blevet hentet 131.300 artikler.
Kirsten Frandsen: Mht. støtten fra FKK. Der er nedsat udvalg, der skal overveje støtten. der er ikke noget,
der tyder på, at vi lukker for støtten. Der er valgt en model, hvor der gives faste beløb, og processen er lettet.
Men der er ikke taget nogen definitiv beslutning.
Beretningen er godkendt.
5. Forelæggelse af regnskab og budget (herunder kontingent) for hhv. SMiD og MedieKultur v/Aske Kammer
på vegne af kasserer Maja Sonne Damkjær samt v/ Sara Mosberg Iversen
Regnskab og budget for SMiD
Driftsregnskabet vises. Revisorerne Per Jauert og Henrik Bødker har først fået regnskabet dd., så de har
ikke haft mulighed for at tjekke det.
Regnskabet ser fornuftigt ud. Der har løbende været fokus på få styr på medlemstal og kontingenter. Der har
været en fin tilstrømning af medlemmer. Pt. er vi i år 70 betalende medlemmer – og der er 10 medlemmer
ekstra på listen, som endnu ikke har betalt. Vi havde en kort overgang indbetalingsproblemer i
sensommeren, da kontoadgangen skulle fornys, men det er der nu taget hånd om.
Driftsregnskab for 2014
Indtægter og udgifter afviger med ca. + 100.000.- i forhold til budgettet.
• Årsmødet for 2014 (på Hotel Signatur med 36 deltagere) var som sædvanlig ikke indregnet i
budgettet. Årsmødet kostede SMiD 7500,- resten var medlemsbetalt.
• CopyDAN indtægterne var større end beregnet (ca. +25.000,-)
• Afkastet fra investeringskontoen var til gængæld lidt mindre end beregnet.
• Indtægten fra kontingentet var også lidt mindre, end der var budgetteret med.
• Udgifterne svarer i runde tal til det budgetterede:
o Vi valgte at sponsorere en begivenhed, nemlig DOXBIO med 5000,- ifm. premieren på Uden
for citat af Mikala Krogh (om EB)
o Copy-Dan blev overført til MedieKultur som vanligt.
o Der blev givet 10.000,- til SAMS
o Driftsresultat var et lille plus 2.488,98,- og formuen var på 9.237,91
o Aktiver var på: 129.947,65,
Driftsregnskab for 2015
Passer fint med budgettet, dog har udgifter og indtægter også her været lidt større end beregnet. Efter en
ihærdig indsats er der kommet lidt mere end forventet ind som kontingent.
• CopyDan-indtægten var også lidt højere end forventet (og er blevet overført til MedieKultur)
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Der kom en række mindre udgifter på fra Årsmødet 2014 (ca. 8600,-) for oplægsholdere og
prismodtagers rejse, og der kom en enkelt, manglende deltagerindbetaling (3700,-).
Vi har brugt langt færre midler til bestyrelsesmøder og internationalt samarbejde end forventet.
SAMS blev støttet med 10.000,Vi valgte at støtte NordMedia på KU med 12.830,00,Vi kom ud med et driftsresultat med et mindre underskud på -2.831,89,- og en formue på 3.917,04,Samtidig stod der godt 92.000 på SMiDs investeringskonto ved udgangen af 2015.

Budget
Vi fastholder en forholdsvis konservativ kurs. I år har vi tilføjet et overslag for årsmødet, hvor vi regner med
at SMiD afholder udgifter for ca. 10.500 for Årsmødet 2016.
Vi har justeret forventning til indtægt for medlemskontingent lidt op (pga. medlemsstigningen). Vi har justeret
forventet tilskud til SAMS ned til 5000,- i 2017.
I 2017 har vi endvidere afsæt lidt flere midler til internationalt samarbejde, da det er NordMedia-år.
Kommentarer til regnskabet:
Kim Schrøder: Begrundelsen for at nedjustere betalingen til SAMS?
Aske Kammer: Vi har valgt at bruge pengene på andre aktiviteter – jer – i stedet.
Janne Nielsen: Desuden har SAMS mulighed for at øge indtægterne, hvis de har behov for det, da det kun
koster 50 kr. for hele studietiden at være medlem af SAMS. Men det er ikke, fordi det ikke kan diskuteres,
hvad beløbet til SAMS skal være.
Knud Lindholm Lau: Man kunne overveje studentermedlemskaber.
Jesper Tække: Der er mange branchefolk, der ville være relevante at have med i foreningen.
Aske Kammer: Det skal der gøres mere for, og det vil også være et fokuspunkt fremadrettet.
Mogens Vestergaard Kjeldsen: Copydan-indtægter matcher ikke det fra MedieKulturs regnskab.
Janne Nielsen: Så vidt jeg husker, er det, fordi pengene for et år først fremgår af regnskab året efter, fordi
pengene først udbetales i januar.
Kim Schrøder: Poster der ikke er afsluttet i 2014. Både indtægter og udgifter for årsmødet.
Aske Kammer: Det skyldes sene indbetalinger.
Generalforsamlingen godkender regnskabet under forudsætning af revisorernes godkendelse.
MedieKulturs regnskab v/ Sara Mosberg Iversen
Se MedieKulturs beretning.
Ofte stor uoverensstemmelse mellem budget og regnskab.
Kommentarer til regnskabet:
Kim Schrøder: Får revisorerne også MedieKulturs regnskab til revision?
Sara Mosberg Iversen: Er ikke sikker på, hvad der blev gjort sidst? Men der er afsat 1000 kr. til revision.
Kim Schrøder: Jeg vil foreslå, at revisorerne kigger på det også.
Det aftales, at MedieKultur sender regnskabet til revisorerne. Generalforsamlingen godkender regnskabet
under forudsætning af revisorernes godkendelse.
SMiD-Kontingent
Aske Kammer: Jeg foreslår, at kontingentet fortsætter, som det er.
Per Jauert: Nordahl Svendsen opfordrede til pensionistrabat.
Stine Liv Johansen: Ja på tidligere generalforsamling, men det blev nedstemt.
Generalforsamlingen godkender uændret kontingent, men opfordrer til, at bestyrelsen kigger på det
fremadrettet.
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6. Valg af bestyrelse
Aske Kammer genopstiller. De følgende stillede op og blev valgt til bestyrelsen:
Aske Kammer, ITU
Stinne Gunder Strøm Krogager, AAU
Julie Münther Lassen, KU
Gry Høngsmark Knudsen, SDU
Der kunne ikke vælges et femte medlem. Forsamlingen giver de valgte medlemmer mandat til at sondere
terrænet i det kommende år for at finde endnu et bestyrelsesmedlem.
7. Valg af suppleanter til bestyrelse.
Følgende tidligere medlemmer af bestyrelsen har ønsket at og blev valgt til at forsætte som suppleanter:
Maja Sonne Damkjær, AU
Janne Nielsen, AU
8. Valg af to revisorer
Per Jauert og Henrik Bødker genopstiller og vælges.
9. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
10. Eventuelt
Intet til aktuelt
Tem F. Andersen afslutter generalforsamlingen og takker for god ro og orden.
/ Janne Nielsen

5

