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Dagordning
§1

Val av justerare
Till justerare valdes Birgitte Stougaard Pedersen.

§2

Dagordningen
Dagordningen godkändes. Till § 8 Övrigt lades diskussionspunkter om samarbete med
NordMetrik och om tidskrifter.

§3

Föregående sammanträdes protokoll
Ordföranden påpekade att vissa beslut och tankar som redovisades i föregående
sammanträdes protokoll har relevans för dagens ärenden, vilket framgår av följande
paragrafer. Därefter lades protokollet till handlingarna.

§4

Meddelanden
Ordföranden meddelade att en volym med artiklar baserade på 2007 års NorSISkonferens Imagine Media! är under arbete. Han meddelade också att NorSIS-hemsidan
under året har byggts upp på nytt enligt styrelsens intentioner deklarerade vid förra
styrelsemötet. I anslutning till detta meddelande diskuterades möjligheten att ytterligare
bygga ut hemsidan med länkar till exempelvis intermediala artiklar och kurslistor eller
till en (av oss) nyskriven artikel i Wikipedia.

§5

Nordisk forskarkurs i intermedialitet
Styrelsen diskuterade olika möjligheter att arrangera en nordisk forskarkurs i
intermedialitet, eventuellt redan hösten 2009. Det konstaterades att en del kursgivning
som ansluter till området förekommer inom olika forskarskolor, men att behov av en
fokuserad forskarkurs med internationellt intermedial profil, öppen för
forskarstuderande från hela Norden, ändå torde föreligga. Ordföranden påpekade att
medel för sådana kurser, som även kan inkludera yngre, disputerade forskare, kan sökas
från NordForsk. Arild Fetveit framförde att det kanske vore mer ändamålsenligt att
ansöka om nätverkspengar som även kunde användas för kursgivning, med hänvisning
till att NorSIS nyligen har omorganiserats och att medel behövs för en nystart av
verksamheten. Det uppdrogs åt ordföranden att bevaka utlysningarna från NordForsk för
att eventuellt kunna göra en ansökan i april 2009.

§6

Symposier och annan nätverksverksamhet
Ordföranden påminde om att NorSIS kan arrangera eller ställa sig bakom även mindre
symposier och workshops. Denna möjlighet diskuterades kort utan att några konkreta
förslag framfördes.

§7

Konferensen i Aarhus 2009
• Tidpunkten för konferensen fastställdes till 22–24 oktober 2009.
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• Tema för konferensen diskuterades utifrån ett förslag från Birgitte Stougaard Pedersen
samt styrelsens tidigare tankar kring att ”spatialitet och visualisering” kunde vara en
lämplig inriktning för något NorSIS-arrangemang. Efter ingående diskussioner enades
man om att temat bör vara transmediala begrepp och medietransformationer.
• Styrelsen fastslog att konferensen bör utformas på ett relativt traditionellt sätt med
keynote speakers och sessioner där talarna har 20–30 minuter till sitt förfogande.
Programmets utformning kan utarbetas mer i detalj först efter att anmälningarna
mottagits.
• Styrelsen enades om att såväl ett call for sessions som ett call for papers bör skickas
ut. Det uppdrogs åt ordföranden att utifrån Birgitte Stougaard Pedersens förslag och
styrelsens diskussioner utarbeta en text som därefter av hela styrelsen ska diskuteras och
justeras via e-post. NorSIS rådgivande styrelsemedlemmar bör också involveras i denna
process. Därefter skickas det färdiga call for papers ut till samtliga styrelsemedlemmar
för vidarebefordrande till maillistor, institutioner, forskarsällskap och andra kontakter.
• En lång rad preliminära förslag på plenarföreläsare framfördes. Ordföranden
uppmanade alla att skriftligen sända sina förslag till Birgitte Stougaard Pedersen som
bör ha sista ordet med tanke på att hon ansvarar för konferensarrangemangen i Aarhus.
• Ordföranden påpekade att en lokal konferenskommitté med delegerade
ansvarsområden i Aarhus bör finnas.
• Styrelsen ansåg att en konferenshemsida bör föreligga redan när call for papers
skickas ut.
• Birgitte Stougaard Pedersens kunde meddela att planer på finansiering av konferensen
i form av olika sorters bidrag redan finns.
• Styrelsen enades om en tidsplan för konferensen: Call for sessions/papers skickas ut i
slutet av januari. Deadline för abstracts till sessioner bör sättas till mitten av mars, för
abstracts till papers till mitten av april. Alla anmälda för då kunna få besked senast i
början av juni. Ett preliminärt program bör publiceras 1 september.
§8

Övrigt
P.g.a. tidsbrist diskuterades endast kortfattat möjligheten att, på förslag av Lena Hopsch,
återigen arrangera en konferens i samarbete med NordMetrik, möjligtvis år 2011, samt
vilka tidskrifter som står till förfogande för publicering av intermedialt inriktade artiklar.
Lena Hopsch och Birgitte Stougaard Pedersen framförde idén att starta en nätbaserad
tidskrift.

§9

Tid för nästa sammanträde
Det uppdrogs åt ordförande att till våren vid behov sammankalla till ett nytt
sammanträde i anslutning till att abstracts till Aarhus-konferensen 2009 kommit in.
Detta sammanträde kan antingen förläggas till Köpenhamn eller genomföras vid ett
virtuellt möte.

Vid protokollet

Justeras

Lars Elleström

Birgitte Stougaard Pedersen
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