NorSIS styrelsemöte 2007-10-04, Växjö universitet
Interimstyrelsen är samlad under 2007 och består av
Reidar Bakke (musik, Trondheim)
Lars Elleström (ordförande – litteratur, Växjö)
Arild Fetveit (media, Köpenhamn)
Lena Hopsch (arkitektur, Göteborg)
Birgitte Stougaard Pedersen (litteratur, Aarhus) anmält förhinder
Dagordning
§1

Val av justerare
Arild Fetveit väljes till justeringsperson

§2

Dagordningen
Dagordningen godkändes. Till § 12, Övrigt, lades diskussion om NorSIS
generalförsamling 2007-10-27, samt fråga om restupplaga för konferensskriften från
NorSIS-konferensen i Trondheim 2003.

§3

Föregående sammanträdes protokoll
Efter genomgång av protokollet från generalförsamlingen i Trondheim 2003-10-05,
där främst de nya stadgarna diskuterades, lades protokollet till handlingarna.

§4

Meddelanden
Lars Elleström informerade om den kommande NorSIS-konferensen Imagine Media! i
Växjö 2007-10-25–28. Förberedelserna fortskrider enligt planerna.

§5

NorSIS medlemsregister
Ett medlemsregister har upprättats med hjälp av dels en äldre medlemsförteckning i
okänt elektroniskt format, dels deltagarförteckningar från tidigare och kommande
NorSIS-konferenser. Eftersom medlemskap inte innefattar någon avgift eller andra
förpliktelser, utan mer har karaktären av att vara del av ett nätverk, betraktas alla som
engagerat sig i NorSIS-konferenser, eller på annat sätt anmält intresse för sällskapets
verksamhet, som medlemmar.

§6

Planering av symposier, kurser och nätverksverksamhet
Efter ingående diskussioner enades styrelsen om att begrepp som spatialitet och
visualisering vore lämpliga att fokusera på kommande konferenser och eventuella
forskarkurser i NorSIS regi. Det vore också idealiskt att även fortsättningsvis på olika
sätt organisera forskarkurser i anslutning till NorSIS-konferenserna, som lämpligen
fortsättningsvis hålles vartannat år. Vikten av att efterhand arbeta med
långtidsplanering, exempelvis med fyra års framförhållning, för att i god tid kunna
planera i samråd med olika kontaktnät samt söka mer omfattande finansiering,
framhölls. Styrelsemedlemmarna enades också om det betydelsefulla i fortsatt
samarbete med andra organisationer och nätverk, såsom NordMetrik (före detta
Centrum för Metriska Studier). Aarhus framhölls som en synnerligen lämplig ort för
nästa NorSIS-konferens och det beslöts att Birgitte Stougaard Pedersen skulle
tillfrågas om detta, men att man också borde avvakta eventuella synpunkter från den
kommande generalförsamlingen.
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§7

Inventering av lämpliga fonder för att finansiera verksamheten
Möjligheterna att på nordisk basis arrangera mindre symposier, inbjuda gästföreläsare
och utföra nätverksverksamhet är mycket goda. Forskningsfonder som stöttar även
större konferenser finns också, inte minst på nationell grund. Medel för nordiska
forskarkurser, samt medel för att administrera samarbete inom forskarutbildning
(exempelvis genom att skapa forskarskolor för redan antagna doktorander med
intermedialitet som gemensam nämnare) kan också sökas, men däremot är det svårt att
uppbringa finansiering av faktisk forskartid för doktorander. Fonder som framhölls
och diskuterades är Letterstedtska föreningen, Clara Lachmanns fond, Föreningen
Norden, Nordiska kulturfonden, STINT och inte minst NordForsk.

§8

Utbyggnad av NorSIS hemsida
Lars Elleström informerade om att NorSIS-hemsidan nyligen av administrativa skäl
plockats bort från servern i Lund, och att man enats om att det vore lämpligt att
hemsidan framgent knöts till och administrerades av Forum för intermediala studier
(Ims) vid Växjö universitet som har personalresurser för detta. Styrelsen enades om att
hemsidan, förutom den information som tidigare funnits, även bör innehålla en
presenterande text av forskningsfältet intermedialitet, uppgifter om den nya styrelsen,
en lista över medlemmar, information om planerade forskningsaktiviteter och kurser,
länkar till lärosäten, institutioner och sällskap med intermedial forskning och
undervisning, och kanske också (om det inte blir för tungrott administrativt)
förteckningar över publikationer och pågående forskning.

§9

Strategier för att utöka kontaktnätet och antalet medlemmar
Vikten av att skapa en systematisk överblick över nordiska (och i viss mån
internationella) lärosäten, institutioner och sällskap med intermedial forskning och
undervisning framhölls med emfas. Alla styrelsemedlemmar fick i uppdrag att göra en
sammanställning av viktiga knutpunkter främst i det egna landet och av vad man i
övrigt känner till. Man enades också om att skapandet av en advisory board vore en
synnerligen god sak. Med hjälp av den samlade förteckningen över intermediala
forskningsmiljöer som således ska tas fram, bör nyckelpersoner engageras som ett
rådgivande organ med stor bredd. Råd och idéer kan då inhämtas exempelvis inför
konferenser och andra forskningssammankomster och vid planeringen av
forskarkurser. På sikt vore det kanske också möjligt att med hjälp av en sådan
rådgivande församling arbeta för en brett organiserad antagning av doktorander som
kan organiseras i form av en forskarskola i intermedialitet (med lokal finansiering för
forskningen samt externa medel för kursgivning, administration mm.).

§ 10 Ansvarsområden för styrelsemedlemmarna
Enligt rådande stadgar är det så att ”Styret konstituerer seg selv”, vilket innebär att
styrelsen själv avgör vilka specifika uppgifter medlemmarna ska ha. Styrelsen enades
om att någon speciell ansvars- eller uppgiftsfördelning i rådande läge inte behövs.
Detta hindrar inte att enskilda styrelsemedlemmar framgent kan komma att få
specifika uppdrag.
§ 11 Namnbyte till Nordic Society for Intermedial Studies?
I beskrivningen av NorSIS verksamhet på dess gamla hemsida används termerna
”interart” och ”intermedialitet” omväxlande. Efter diskussioner där styrelsen var
överens om att beteckningen intermedialitet på många sätt är mer aktuell och adekvat
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för den forskningsverksamhet som nu bedrivs internationellt, beslöt man att föreslå
generalförsamlingen att föreningen Nordic Society for Interarts Studies byter namn till
Nordic Society for Intermedial Studies, med bibehållen vedertagen förkortning
NorSIS.
§ 12 Övrigt
Styrelsen beslöt att sätta upp följande punkter på NorSIS generalförsamling i Växjö
2007-10-27: 1. Formellt val av ny styrelse och ordförande. 2. Namnbyte (samt
konsekvensändringar i stadgarna). 3. Nästa konferens. 4. Ev. övrigt. Vidare
uppmanades Reidar Bakke att sända restupplagan för konferensskriften från NorSISkonferensen i Trondheim 2003 till Växjö för försäljning eller bortskänkande vid den
kommande konferensen.

Vid protokollet

Justeras

Lars Elleström

Arild Fetveit
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