Anteckningar förda vid möte i Nordiska Samarbetskommittén för journalistutbildningar
Fredag 8 februari 2008 kl 10-16. JMG, Göteborgs universitet, Seminariegatan 1B
Närvarande:
Else-Beth Roalsø, Stavanger
Jan Ytrehorn, Volda
Lisbeth Morlandstoe, Bodø
Marina Ghersetti, Göteborg
Jörgen Poulsen, Roskilde
Raimo Salokangas, Jyväskylä
Håkan Lindhoff, Stockholm
Ullastina Ewenfeldt, Göteborg
Henrika Zilliacus Helsingfors
Karin Stigbrand, Södertörn

Charlotte Wien, Odense
Henrik Wilhelm Jørgensen, Aarhus
Hans-Olav Hodøl, Kristiansand
Naja Paulsen, Nuuk
Inger Munk, Aarhus
Jo Bech-Karlsen, Oslo BI
Audgunn Oltedal, Olso
Fritz Leo Breivik, Bodö
Marko Ala-Fossi, Tampere

1. Välkommen
Ullastina E och Henrik P hälsade välkommen.
Inga tillägg gjordes till dagordningen.
2. Val av mötessekreterare
Valdes Marina Ghersetti, JMG.
3. Godkännande av protokoll från Helsinkimöte
Raimo Salokangas påpekade en viss övertolkning i protokollet av hans uttalande om användning av engelska språket. Också han vill att samarbetet i fortsättningen skal ske på nordiska
språk.
4. Antagning av nya medlemmar
Institutionen för kommunikation och design, Högskolan i Kalmar har ansökt om medlemskap.
Kalmar har sökt tidigare, men avvisats på grund av att journalistik saknats i utbildningsplanen.
Mötet diskuterade om det bör finnas ett minimikrav på hur mycket journalistik som ska ingå i
utbildningar som antas som medlemmar, men enades om att detta bör värderas från fall till fall.
Beslutades: Att godkänna Kalmars ansökan om medlemskap i samarbetskommittén.
5. Stadgar för kommittén
Inger redovisade två förslag till förändringar av stadgarna (förslagen bifogades till kallelsen):
1) Att lägga till en ny paragraf om associering av nya medlemmar, till exempel från länder utanför Norden, och att paragrafen om vilka som kan söka fullt medlemskap preciseras, dvs att
det endast kan sökas av nordiska utbildningar.
2) Att ändra 9§ så att det blir möjligt att lägga sekretariatet vid annan institution än där ordförande är. Planer finns på att flytta sekretariatet till Oslo per 1.1.2009.
Det påpekades att stadgeändringar enligt protokoll från möte i Reykjavik 1999 endast kan göras om förslag till ändring skickats ut minst en månad i förväg och minst ¾ av mötet stödjer
förslaget. Denna paragraf saknas i stadgarna som ligger ute på nätet.
Förslagen diskuterades. Mötet enades om att baltiska utbildningar kan upptas som associerade
medlemmar. På nästa arbetsmöte preciseras vad det innebär att vara associerad medlem med
avseende bl a på medlemsavgifter och deltagande i konferenser/arbetsgrupper. Då beslutas
också om stadgeändringar. Inger og Henrika ansvarar för att de reviderede paragrafen läggs ut
på nätet.
6. Status på den nordiska lärarkonferensen 2008 (utkast bifogats kallelsen)
Arbetsgruppen (Charlotte, Jörgen, Inger, Henrik, Troels), rapporterade att mer arbete har lagts
ner på Paletten, men att inga stora ändringar har gjorts i programmet.
Palettens innehåll diskuterades och vem som ansvarar för vad.
Mötet enades om:

1) Att under Paletten lägga till:
a) Något om multimedieredaktioner och integrering av print, ljud och bild. Kalmar tillfrågas
om att presentera sin satsning, inklusive kursplanering.
b) En reportagegrupp, som Oslo håller i, eventuellt med assistans från Göteborg och Stavanger. Bodö bidrar med punktlista på vad ett gott reportage ska innehålla.
2) Att utbildningarna i Danmark är ansvariga för sammanställning av varje workshop i Paletten. Alla arrangörer lämnar dock underlag till grupperna, som kan publiceras på hemsidan.
3) Att om möjligt lägga in ett nytt huvudtema på konferensen om den nya litterära journalistikens betydelse, gränsen mellan fiktion och journalistik. Arbetsgruppen får i uppdrag att arbeta
vidare med förslaget.
7. Projekt genomförda 2007 och status på Nordplus 2007-2008
Inger rapporterade att vi har fått en pengar till studentmobilitet, nätverks- och informationsaktiviteter och en on-line kurs på Island.
Det finns i dagsläget 44 000 kr kvar för lärare och studenter att söka för utbyten. Expressmobilitet gäller endast för studenter, högst för en vecka. Lärarstipendierna har inte utnyttjats mycket.
Pengar kan sökas för en veckas utbyte. Studenter har företräde till bidragen. I On-line-projektet
deltog 40 studenter (från Danmark, Finland, Kanada, Norge) och tre lärare. Kursen varade
sammanlagt en vecka, men låg utspridd över en hel termin. Studenterna gjorde en on-linepublikation som finns dokumenterad på nätet.
8. Ekonomi
Inger rapporterade att kommittén är beroende av Nordplus och medlemsavgifter, som går till
lärarkonferens vartannat år. Lärarkonferensen följer budget (100 000 DKK), så deltagare behöver endast betala resa, inte uppehälle och konferensavgifter. Utbildningarna uppmanas att söka
resebidrag från andra bidragsgivare.
Sekretariatet får inte längre stöd från Nordplus, det ska numera finansieras med medlemsavgifter. Arbetet ska fördelas inom nätverket.
Alla medlemmar har inte betalat avgift för 2007. Påminnelse för 2007 kommer med inbetalningsavgift för 2008 till de, der mangler at betale for 2007.
9. Diskussion och prioritering av projekt 2008 (utöver lärarkonferensen), inklusive ny
ansökan till Nordplus-programmet med ansökningsfrist 1 mars (udskudt til 20 april)
Inger rapporterade:
- Att hon samlar in ansökningar till Nordplus om projektsamarbeten mellan olika länder. Projektmedlemmarna måste själva formulera ansökan. Hittills inkomna förslag:
Från Bodö om samarbete kring multimedia.
Från Helsinki/Kautokeino/Aarhus om utveckling av kurs om miljöjournalistik.
- Att lärarkonferensen än så länge passar bra in i förutsättningarna för bidrag enligt Nordplus
nya ramprogram.
- Att de baltiska utbildningarna fortsat måste bilda eget närverk med deltagelse af nordiske
partnere för att kunna få Nordplus-pengar.
- Att vi kan fortsätta att söka som tidigare. Dock ges inget större stöd för etablerade aktiviteter,
utan för utveckling av dessa.
Idéer för möjliga projektansökningar och samarbeten diskuterades:
- lärarseminarier, Inger M gör ansökan
- kvalitetssäkring (ev i samarbete med EJTA), Jo BK gör ett utkast (Jo har efterfølgende
meldt fra på denne)
- multimediejournalistik, Århus gör utkast, ev i samarbete med Oslo och Volda.
- Miljöjournalistik, ett redan påbörjat internationellt projekt som söker EU-medel, kommer bl a att kopplas till redan existerande kurs i Århus, Oslo, Kautokeino/Helsinki.
Ansökningarna måste prioriteras. Inger M samlar in dem.
Ansökningsfrist är 15 mars, till Inger den 4 mars .

Inger rapporterade också om pågående arbete med att ta fram ett gemensamt diplom för ”dobbelgrad”, dvs examenspapper från två olika universitet, som visar att de två universiteten accepterar varandras utbildningar, så till vida att de kan ingå i samma examen. Diplomet ger studenterna en joint degree. Detta initiativ har tagits på europeisk nivå.
10. Nytt från medlemmarna
Aarhus har utlyst forskartjänst inom New Media. Även sakkunniga sökes.
BI i Oslo har Bachelor i journalistik med ekonomi. Nu har Master of Management i flermedial
ledning nyss startat. Över 40 redaktionschefer från norska mediehus deltar.
Stockholm: JMK är värdar för IAMCRs medieforskarkonferens i juli 2008. Utbildningen riktas om allt mer mot masternivå. På sikt planeras endast ett intag per år.
Bodö har gjort en master i näringslivsjournalistik. Målgrupp är etablerade nordiska journalister
med minst två års praktikerfarenhet. Handelshögskolan i Bodö examinerar. Professur sökes.
Grönland: Utbildningen har blivit en del av Grönlands universitet. Naja har fått den nya tjänsten som utbildningsledare.
Jyväskylä har fått en ny professor, Epp Lauk från Tartu.
JBI i Oslo har fått Anne Fougt som ny studieledare. Är i process med att revidera studieplanen
i syfte att åstadkomma ett treårigt program.
Södertörn arbetar med ett program i miljöjournalistik tillsammans med naturvetenskapliga
fakulteten. Planerar magisterprogram i fördjupad journalistik.
Volda arbetar på att skapa en sammanhängande treårig utbildning.
Stavanger har treårig utbildning. Bachelorutbildningen ligger i sista terminen, studenterna
måste oberoende av vad de läst tidigare göra en bacheloruppgift.
Göteborg har etablerat sig i nya lokaler i eget hus. Ger från och med 2008 endast en treårig
programutbildning.
11. Nästa möte
I Gilleleje, före lärarkonferensen, fredag 22/8 kl 9.30-12.
12. Övriga frågor
Inger har kontaktats av Thanks to Scandinavia, en judisk organisation som vill stödja skandinaviska studenter som vill studera amerikanska valet i USA, eller kultur som har anknytning
till deras organisation. Organisationen är endast intresserad av samarbete med de största journalistutbildningarna (major schools of journalism).
13. Rundvandring i JMGs nya lokaler
Gjordes.

Göteborg
080319
Marina Ghersetti

