
Innkalling til årsmøte i Norsk musikkforskerlag 

 

Digitalt årsmøte med påfølgende medlemsmøte fredag 24.april kl.14.00-15.30 

 

Bruk denne linken for pålogging: https://norgesmusikkhogskole.zoom.us/j/67122607173 

 

Sakliste årsmøte: 
1 Innkalling og dagsorden  
2 Årsmelding (2020) 
3 Regnskap (2020) 
4 Forslag om vedtektsendringer  

a) Det foreslås å endre §III andre punkt til: Styret velger redaktør for en 3-
årsperiode. (De øvrige punktene i paragrafen blir stående) 

b) Det foreslås å endre §VII andre punkt: Styret består av leder, nestleder og 
ytterligere 3 styremedlemmer. 

5 Valg av styre 2021-2023 (sittende styre er valgkomite, og det er ifølge 
vedtektene åpent for benkeforslag). Følgende posisjoner er på valg: 

a. Leder 
b. Nestleder 
c. 3 styremedlemmer 
Styret legger frem sin innstilling på møtet. 

 

Medlemsmøte: 
6 Orientering om Studia Musicologica Norvegica 

a. Presentasjon av redaktør og redaksjon 
b. Status for 2021-2023 

7 Orientering om musikkforskning.no: nettsiden laget som en enkel 
informasjonsside for musikkforskerlaget og Studia Musicologica. Det er ønskelig 
med lenker til alle institusjoner i Norge med musikkvitenskapelig forskning. 

8  Eventuelt 



Årsmelding i Norsk musikkforskerlag 2020 
 

Året 2020 ble et spesielt år også for Norsk musikkforskerlag. Med nedstengning og digitale 
samværsplattformer måtte mange rutiner endres. Årsmøtet 24. april ble avviklet digitalt og 
uten å ha en samling hvor ph.d.-kandidater presenterte sine prosjekter i tilknytning til 
årsmøtet. Det var ikke innkommet noen kommentarer til sakene som var sendt ut på 
forhånd. Henrik Holm ble valgt inn som nytt styremedlem etter Ingrid Loe Landmark. 

Etableringen av et europeisk nettverk av nasjonale musikkforskerlag skulle videreføres med 
en konferanse i Helsinki i juni 2020 i forlengelsen av International Musicological Society sitt 
styremøte og fagkonferanse. Konferansene ble kansellert, mens styremøtet ble avviklet 
digitalt. Nettverkssammenkomsten ble først utsatt til juni 2021, men er nå flyttet til juni 
2022. Møtene i IMS er fortsatt på zoom. 

Som eier av Studia Musicologica Norvegica fikk vi i begynnelsen av oktober en nedslående 
melding fra rådet som behandler Units lisensavtaler og åpen tilgang. Studia fjernes fra 
støtteordningen med begrunnelsen at tidsskriftet i siste treårsperiode har hatt for få artikler 
på norsk. Vedtaket kunne ikke påklages og neste mulighet for å komme inn under ordningen 
er om tre år. Her har tydeligvis kriteriene for støtte ikke holdt følge med de politiske 
signalene om å etterstrebe større internasjonal dekning i forskningsformidlingen. I 
samarbeide med Universitetsforlaget er det nå utarbeidet en ny avtale som muliggjør videre 
utgivelse av Studia, men med krav om at artikler som blir godkjent og som skal publiseres må 
artikkelforfatter/institusjonen dekke produksjonsomkostningene (publiseringsavgift). Det er 
en ordning som er en del brukt internasjonalt, og vi håper institusjonene følger opp sine 
ansatte her. 

De gode erfaringene fra fjorårets lansering av Studia gjorde at vi også ønsket et tilsvarende 
arrangement for Studia 2020. Det måtte bli på zoom, men 3. desember kunne redaktør Kai 
Arne Hansen ønske velkommen til en seanse hvor tre av artiklene ble presentert. I etterkant 
ble presentasjonene lagt ut på musikkforskerlagets Facebook-side og på vårt nettsted 
musikkforskning.no. 

 

 

 



ÅRSREGNSKAP NORSK MUSIKKFORSKERLAG 2020 

 Inntekter  
Saldo per 01.01.2020 17604,17 
Innbetalt medlemskontingent 7150 
Institusjonsmedlemsskap UiS 5000 
Renter 5,01 
Totalt 29759,18 

  
Utgifter  
IT-tjenester 3408 
Bankomkostninger 91 
Totalt 3499 

  
Inntekter 29759,18 
Utgifter -3499 
Saldo per 31.12.2020 26260,18 
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