Protokoll från möte i Den nordiska samarbetskommittén
för journalistutbildningar
26 september 2014 i Reykjavik, Island
Medverkande: Jan Örnéus ordf, Stockholm, Henrik Wilhelm Jørgensen, Århus, Anne Lea
Lansted, Odense, , Michael Bruun Andersen Roskilde, Panu Uotila, Jyväskylä, Henrika
Zilliacus-Tikkanen, Helsingfors, Maarit Jaakkola, Tammerfors, Naja Paulsen, Nuuk,
Valgerdur Johannisdottir, Reykjavik, Espen Strømme, Gimlekollen, Jan Ytrehorn, Volda,
Hege Lamark, Bodø, Anne Fogt, Oslo, Else-Beth Roalsø, Stavanger, Ullastina Ewenfeldt,
Göteborg, Carin Mannberg-Zackari, Stockholm, Anette Forsberg, Kalmar, Ingemar
Åttingsberg, Sundsvall, Per Mattsson, Sundsvall, Judith Bergman sekr, Stockholm
1 Godkännande av kallelse till mötet.
Kallelsen godkändes
2 Godkännande av referat från förra mötet i Göteborg
Protokollet från mötet i Göteborg blir godkänt efter ett tillägg med text som inte kom
med tidigare från Gimlekollen under punkten ”Hänt sen sist”.
3 Nordplusstipendierna (Se bilaga)
Nordplusstipendierna: För året 2013-2014 blev 39 200 € beviljat från Nordplus. Det har
hittills betalats ut 38 570 € till Expressmobilitet, Studentmobilitet och lärarmobilitet.
Nya medel med 40 000 € har beviljats för år 2014-2015. Jan Ö uppmanade alla att sprida
information till både lärare och studenter om möjlighet att söka mobilitetsstöd.
4 Nätverkets webbsida www.nordiskjournalistutbildning.org
Beslutades att koden till hemsidan kommer att mailas till alla kontaktpersoner så att alla
vid behov själva kan lägga till information.
5 Öga mot öga-projektet
Arbetsgruppens deltagare är Hege Lamark, Ingemar Åttingsberg, Else-Beth Roalsø, Carin
Mannberg-Zackari och Henrika Zilliacus-Tikkanen. Deltagarna ska träffas i en workshop
i anslutning till konferensen senare under eftermiddagen.
6 Fastställande av medlemsavgiften för 2015
Föreslogs att Jan Örnéus och Per Mattsson arbetar fram ett nytt förslag på beräkning av
medlemsavgifternas storlek och hur det ska fördelas mellan lärosätena. Förslaget
kommer att presenteras vid nästa möte i Helsingfors.
I somras meddelade Oslo att det fanns kvar cirka 100 000 Nkr från tidigare års
medlemsavgifter. Det visade sig vara 167 000 Nkr som skickades över till Södertörn
högskola i slutet av augusti. Planeringen och anmälningarna för Islandskonferensen
hade kommit så långt att det inte var någon idé att krångla till det med den
administration som skulle krävas för att subventionera konferensen. Det beslutades att
lägga pengarna till Norgekonferensen år 2016 istället.

7 Nästa lärarkonferens
Beslutades att nästa lärarkonferens ska hållas i Norge. De norska deltagarna har fått i
uppgift att sinsemellan komma fram till var i Norge konferensen ska ske år 2016. Detta
kommer att presenteras i maj 2015 vid nästa nätverksmöte.
8 Nästa nätverksmöte
Nästa nätverksmöte kommer att hållas i Helsingfors den 22 maj 2015.
9 Nästa ordförandeskap
Nästa ordförandeland är Danmark från och med 2016.
10 Hänt sen sist på respektive utbildning
Punkten där alla lärosäten berättar om vad som hänt sen sist togs bort pga tidsbrist.
Jan Örnéus berättade att Södertörns högskola har under 2014 haft fler studenter som
gjort avbrott i sina studier på journalistprogrammen än tidigare. Trenden har tidigare
varit att journalistiken snarare överproducerat. Även söktalet har varit något lägre. Jan
Ö ställde frågan till övriga journalistutbildningar om de också märkt en minskning av
studenter. Danmark har inte märkt någon skillnad utan där är fortfarande stadigt med
journaliststudenter. Sundsvall och Stavanger kände igen att studenttrycket minskat
något. I Sundsvall var det fler som hoppat av innan start och i Stavanger var det färre
sökande. En av orsakerna trodde man kunde vara osäkerheten på arbetsmarknaden för
journalister.
11 Islandskonferensen
Alla överens om att Islandskonferensen blev fantastiskt lyckad med många intressanta
plenum och övervägande bra workshops. Hittills den bästa konferensen! Det var också
bra med en prekonferens i anslutning till konferensen.
Till nästa nätverksmöte kommer Valgerdur Jóhannsdóttir att redovisa konferensens
ekonomi.
En av föreläsarna, Erik Albaek, kunde inte komma men ersattes av Arjen van Dalen från
Aarhus. Nätverksgruppen godkände att betala, Arjens flygresa till Island, från
medlemsavgifterna, då kan kunde ställa upp och föreläsa med så kort varsel.
12 Övriga frågor.
Ullastina Ewenfeldt sa tack och hejdå till alla eftersom hon slutar på Göteborgs
universitet. Carin Mannberg kommer också att sluta till årsskiftet. Alla önskade lycka till
och tack för fint samarbete. Kicki Hultin kommer att efterträda Ullastina i nätverket.
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