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Referat fra møte i Den nordiske samarbeidskomitéen for 
journalistutdanninger i Lökeberg 
 
Fredag 17. September 2010, kl 12:45-14:00 
 
Tilstede: Jo Beck-Karlsen (BI, Oslo), UllaStina Ewenfeldt (Göteborgs 

Universitet), Anne Fogt (Høgskolen i Oslo), Anette Forsberg 
(Linnéuniversitetet), Bjørg Halvorsen (Høgskolen i Oslo), 
Hege Lamark (Høgskolen i Bodø), Håkan Lindhoff 
(Stockholms universitet), Jørgen Poulsen (Roskilde 
Universitet), Else-Beth Roalsø (Universitetet i Stavanger), 
Karin Stigbrand (Södertörn Högskola), Henrika Zilliacus 
Tikkanen (Helsingfors Universitet), Jan Örneus (Södertörn 
Högskola) Ingemar Åttingsberg (Mittuniversitetet 
Sundsvall), Ulla Sätereie (Göteborgs Universitet), Valgerdur 
Johannsdottir (Islands Universitet), Liv Iren Hognestad 
(Mediehøgskolen Gimlekollen), Jan Ytrehorn (Høgskulen i 
Volda), Carin Mannberg-Zackari (Stockholms Universitet), 
Elisabeth Ljungberg (Mittuniversitetet Sundsvall) 

Neste møte:   04. februar 2011 i Helsingfors 
  
 

1. Anne Fogt ønsket velkommen til møtet 
 

2. Innkallingen til møtet ble godkjent 
 

3. Referatet fra forrige møte ble godkjent 
 

4. Rapporten fra komiteen som skulle se på dagens utdanningslandskap for 
nordiske journalistutdanninger og om dette burde få følger for 
sammensetningen av vårt nettverk ble utsatt til neste møte i februar 
 

5. Umeå Universitet hadde søkt om medlemsskap i komiteen på bakgrunn av 
sine to BA-program i Kulturjournalistikk og Vitenskapsjournalistikk. Dette 
er 3-årige program på grunnivå med to år journalistutdanning og de er 
yrkesforberedende. De oppfyller dermed kriteriene i Samarbeidskomiteens 
statutter for hvem som kan være medlem. Alle som hadde ordet anbefalte 
medlemsskap og de ble enstemmig tatt opp som medlemmer av 
samarbeidskomiteen. 
 

6. Bjørg Halvorsen orienterte om hvordan man hadde brukt av 
samarbeidskomiteens midler; Nordplusmidler + medlemsavgift, for å 
sponse lærerkonferansen slik at ingen skulle behøve å betale annet enn et 
eventuelt enkeltromstillegg for å delta. 
 

7. Det ble en lengre diskusjon om økonomien og deltakerbetalingen ved 
Løkeberg og hvordan man skal arrangere lærerkonferansene for 
fremtiden.  Hoveddiskusjonen gikk rundt a. økonomi, og b. rundt tema og 
struktur på lærerkonferansene.  Jørgen Poulsen, Roskilde Universitet, 
fremførte kritikk av at arrangementsgruppen i sin e-post fra april 2010 om 
deltakerbetaling tilsidesatte samarbeidskomiteens beslutning fra februar 
2010. På møtet i Södertörn hadde komiteen, ved å åpne for 
deltakerbetaling i det omfang inntektene ikke var tilstrekkelige til full 
finansiering av konferansen for alle, tatt høyde for usikkerheten knyttet til 
inntektene. Samarbeidskomiteen burde ha blitt dratt inn ved en 
orientering og evt. ny beslutning på e-post. Jørgen Poulsen foreslo at man 
fremover innførte delvis deltakerbetaling, slik at hver deltaker før 
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konferansen betaler for eksempel 1.000 eller 1.500 kr (utover evt. ekstra 
betaling for enkeltrom) og at dette beløpet samtidig kan fungere som et 
depositum, som går tapt i tilfelle avmelding, såfremt institusjonen ikke 
kan sende en annen deltaker. Dermed vil hovedparten av usikkerheten om 
det faktiske deltakerantall, som har plaget de tre siste arrangørgrupper, 
forsvinne. Hvis det innføres en delvis deltakerbetaling bør de faste 
kontingentene for utdanningsinstitusjonene reduseres. Det kom også 
forslag om at alle institusjoner for fremtiden betaler det deltakelsen faktisk 
koster og at medlemsavgiften blir holdt på et minimum. Dette vil 
sannsynligvis ha konsekvenser for strukturen og innholdet på konferansen 
da institusjonene ikke vil ha råd til å sende så mange og det flere steder 
er krav om at man må legge frem et paper for å få dekket reiseutgiftene. 
Diskusjonen om hvordan lærerkonferansene skal bli i fremtiden, og 
hvordan de skal finansieres, vil bli et viktig punkt på agendaen for 
samarbeidskomiteens neste møte i Helsingfors. 
 

8. Orienteringen om pågående prosjekter utgikk 
 

9. Nytt fra utdanningene utgikk 
 

10. Neste møte blir fredag 4. februar i Helsingfors 
 

11. Ingenting til eventuelt 
 

 
 
 
 
 
Oslo 07. oktober 2010  
 
Bjørg Halvorsen 

 
 
 
 
 
 
     


