
Protokoll från möte i Den nordiska samarbetskommittén  
för journalistutbildningar  
15 mars 2013 i Nuuk, Grönland 
 
Medverkande: Jan Örneus ordf, Carin Mannberg Zackari viceordf, Henrika Zilliacus-
Tikkanen, Valgerdur Johannisdottir, Else-Beth Roalsø, Hege Lamark, Jonas Nygaard-
Blom, Ullastina Ewenfeldt, Jan Ytrehorn, Anette Forsberg, Ingemar Åttingsberg, Raimo 
Salokangas, Ijäs Arne Johansen, Karin Stigbrand, Anne Fogt, Naja Paulsen, Judith 
Bergman sekr 
 
 
1 Godkännande av kallelse till mötet. 
Det kom önskemål om att dagordningen ska skickas ut tidigare till nästa möte så att man 
redan på hemmaplan kan förbereda sig till mötet.  
 
2 Godkännande av referat från förra mötet i Murikka 
Referatet godkändes.  
 
3 Nordplusansökan för mobilitetsmedel har gått iväg. 
Ansökan ser i stort sett ser ut som tidigare. Förra årets ansökan har legat som underlag 
för 2013 års ansökan. Denna gång söktes 161 405 Euro.  Det diskuterades om huruvida 
man skulle få fler studenter att söka mobilitetsmedel och hur de bättre ska bli 
informerade att möjligheten finns. Det föreslogs att samarbetskommittén ordnar en 
videokonferens inför nästa års ansökan.  
 
4 Lärarkonferens på Island 2014 
Konferensen kommer att äga rum torsdag den 25 till lördag den 27 september. Det 
diskuterades att konferensen bör ligga inne i Reykjavik eftersom det blir för kostsamt 
och krångligt med transporter till och från Reykjavik. Tema för lärarkonferensen 
diskuterades. Bland annat journalistens identitet och roll i samhället, kvalitetsaspekten, 
modernisering/uppdatering, hur ser arbetsmarknaden ut för journaliststudenten, 
forskningsbaserad undervisning. Vad är journalistik? Etiska frågor. Hur förbättra 
journaliststudenters dåliga samhällskunskap. Osv.. 
De förslag och idéer som framkom kommer programgruppen att ta med sig i det 
fortsatta arbetet kring konferensen.  
Beslutades att programgruppen lägger fram förslag till tema för lärarkonferensen på 
Island vid nästa samarbetskommittémöte våren 2014. 
 
5 Nätverkets hemsida 
Sanna Volny från Södertörns högskola kommer att överta arbetet med webbsidan. Vissa 
delar behöver byggas upp på nytt. Jan Ytrehorn överlämnade hela materialet på ett USB-
minne. Innehållet på hemsidan diskuterades och det förslogs att bl a lägga till en 
klickbar karta och länkar till lärosätena som sedan själva sköter ändringar och 
uppdateringar. En önskan var att detta skulle ske inom en snar framtid. Jan lovade att så 
ska det bli. 
 
6 Medlemsavgiften för 2013 
Det beslöts att medlemsavgiften kommer att under 2013 vara oförändrad och ska 
betalas in senast den 30 april 2013. En faktura kommer att skickas till varje institution. 



Vad gäller anmälningsavgift för lärarkonferensen på Island är den 1000 DDK per person. 
Anmälan är bindande för att det ska vara möjligt att lägga upp en budget.  
 
 
7 Hänt sen sist 
Stockholms universitet: Ny prefekt, Anders Mellbourn tidigare chefsredaktör på DN och 
chef vid Utrikespolitiska institutet. Disputerad i statsvetenskap 
Helsingfors universitet: Har infört en 25 hp-kurs med samhällsvetenskapliga ämnen på 
journalistutbildningen.  
Islands universitet: En kollega har gått i pension, ingen ny på gång 
Universitet i Nordland/Bodö: Har blivit universitet. 
Universitetet i Stavanger: Startar en master i dokumentärproduktion till hösten. 
Syddansk universitet/Odense: Har expanderat med 100 studenter 
Göteborgs universitet: Efter strålande utvärdering förra året har JMG fått mer pengar. 
Planerar en master. Antagningsproven är borttagna. 
Högskolan i Volda: Startar en master i dokumentärjournalistik. 
Linnéuniversitetet i Kalmar: Den omfattande omorganisationen klar. Journalistiken är 
tillsammans med ämnena medie-och kommunikationsvetenskap och medieproduktion 
på egen institution, Institutionen för medier och journalistik. Annelie Ekelin är ny 
prefekt.  
Mittuniversitetet i Sundsvall: 1 april ska omorganisationen vara färdig. Ingen vet ännu 
hur den nya organisationen kommer att se ut. De fristående kurserna är borttagna. 
Journalistiken ingår endast i program. 
Jyväskylä universitet: Startat en pilotkurs i datajournalistik. Studenter får praktik på YLE 
i ca 4 månader. Ekonomiska besparingar har gjorts vilket inneburit att inga 
tim/extralärare kan tas in till undervisningarna. 
Samisk högskola: Masterutbildningen ges på engelska. Detta gör att den kan vara öppen 
för alla. 
Södertörns högskola: Fortsatta bra söksiffror. Nytt på programmet Journalistik med 
samhällsstudier är att studenterna börjar med 1 års studier i ett valbart 
samhällsvetenskapligt ämne innan de läser journalistik. Den nya professorn Gunnar 
Nygren på plats. Forskningen expanderar. En lektorattjänst är utlyst.  
Högskolan i Oslo och Akershus: Omorganisation klar. Neddragning även här med en 
halvering av timlärare. Masteransökan väntar till HT14 
Greenland University/Nuuk: Ny prefekt. Nytt kandidatprogram.  
 
 
8 Nätverksmöte i mars 2014 
Det beslutades att nästa möte kommer att hållas i Göteborg den 6-7 februari 2014 
 
  



9 Övriga frågor 
 

Hur betalas Nuuk-resan?  
Bjørg har tidigare meddelat att det finns 14 000 Euro sökta medel för Nuuk-
konferensen som fördelas med 750 euro/deltagare i reseersättning. Hela 
reseräkning för Arne Ijäs Johansen och för Valgerdur Johannsdottir täcks i sin 
helhet av Nordplus i och med att de höll i var sin programpunkt i Nuuk. 
Reseräkning för ny sekreterare Judith Bergman tas ur medlemsavgiftens budget. 
Kostnader utöver betalas av respektive institution.  
 
Faktura ska skickas till:  
Høgskolen i Olso og Akershus – Fakturamottak 
Postboks 364 Alnabru 
N-0614 Oslo 
E-fakturaadress: 9908:997058925 
Organisationsnummer: 997 058 925 
 
Fakturans ska märkas med Workshop i Nuuk – projekt 85301 
 
 
 
Stockholm den 22 mars 2013 
Judith Bergman 

 


