Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening
d. 16. februar 2017 kl. 17-19, KU, lokale 16.1.62
Tilstede: Anna Ilsøe, Pelle Korsbæk Sørensen, Anne-Kirstine Mølholt, Anna Sofie Bach,
Asta Breinholt, Alberte Dokkedal, Søren Lund Frandsen, Emma Steffensen Bach, Elisabeth
Hultcrantz, Janus Emil Mariager (studentermedhjælper) og Anders Blok (Dansk Sociologi).
Tilstede via Skype: Anders Hjort Trolle og Kirsten Meyer.

Korte orienteringer:
1. Generalforsamling: vedtægtsændringer, nye bestyrelsesmedlemmer, valg af
næstformand.
o Bestyrelsens arbejde vil blive lettere ovenpå vedtægtsændringerne.
o Valg af næstformand: Pelle Korsbæk Sørensen er enstemmigt valgt som næstformand
ved applaus.
o Valg af kasserer: Elisabeth er enstemmigt valgt som kasserer.

2. Samarbejde med tidsskriftet Dansk Sociologi: indlæg ved Anders Blok.
o Årets første redaktionsmøde på tidsskriftet har foregået kort forinden.
o DJØF var repræsenteret ved redaktionsmødet. Redaktionen går fortrøstningsfuldt ind i
samarbejdet, hvor DJØF blandt andet også vil bistå med reklame og marketing.
o Redaktionen er meget interesseret i et tættere samarbejde mellem Dansk Sociologi og
Dansk Sociologiforening.
o En repræsentant fra kunstakademiet var ligeledes tilstede. Også ved dette samarbejde er
Dansk Sociologi fuld af fortrøstning.
o Næste temanummer vil omhandle digitale metoder (nr. 4).
o Lukkede temanumre planlægges i god tid (typisk et 1 år før udgivelsen). Åbne numre
har en kortere tidshorisont.
o DS forventer at udgive de fire numre for 2017 i år 2017.
o To verserende diskussioner/udfordringer i redaktionen: 1) tillade artikler på engelsk og
2) for få artikelbidrag.
Forslag:
o Tættere samarbejde mellem de forskellige nordiske tidsskrifter såvel som Acta.
o Temanumrene er oplagte til arrangementer. Derfor bør bestyrelsen informeres løbende
om temanumrene og forventede udgivelsestidspunkter.
o Anders Blok bliver – som siddende på CSS – bestyrelsens samarbejdspartner i
redaktionen.
o Bedste artikler fra Dansk Sociologi kan oversættes til engelsk og trykkes i Acta.
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o I december 2017 (eller hvornår temanummeret nu udkommer) skal der afholdes et
arrangement om digitale metoder i samarbejde med Dansk Sociologi.
o Eventuelt et uformelt socialt sommerarrangement for redaktionen og bestyrelsen.
Kommunikationsaftaler:
o Når Dansk Sociologi har planlagt et temanummer informeres Dansk Sociologiforening
gennem formanden.
o Der vil ydermere informeres om artikler fra åbne numre, hvoraf forfatterne kunne have
lyst til at fortælle om det til et arrangement.

3. Introduktionsrunde: kort oplæg fra hvert bestyrelsesmedlem (1-2 min.) om
motivation for at sidde i bestyrelsen.
o Søren: fange de studerendes interesser. Arrangementer, kortlægningsprojektet.
o Anders: med på vågeblus det kommende bestyrelsesår. Feedback og andet der helst skal
kunne laves fra Sverige.
o Kirsten: web-master på hjemmesiden.
o Asta: metodekurser.
o Alberte: studerende/ud på arbejdsmarkedet. Ideudviklingsproces, kommunikation,
praksis.
o Anna Sofie: nå ud til dem, der er medlemmer. Hvad kan man bruge foreningen til, når
man ikke længere er i akademia?
o Pelle: som formand for NSF kommer den rolle til at fylde meget. Derudover er der
fokus på næstformandsrolle. Kortlægning af sociologien, ikke bare i Danmark men i
hele Norden.
o Anne Kirstine: metodekurser. Sprede kendskabet udover KU. Også medlem af den
nordiske bestyrelser.
o Elisabeth: kasserer. Praktiske ting, arrangere møder, være tovholder, lave
vedtægtsændringer.
o Emma: interesse i det, der ligger udover forskningen. Metodekurser.
o Anna: tema om digitalisering kommer til at fylde meget. Flere formandsopgaver, færre
praktiske opgaver.

4. Status på kommende arrangementer (Alle tovholdere præsenterer) – indhold,
tid, sted, markedsføring?
o Angsten for provinsen (Pia, Alberte og Elisabeth): 7. marts, KU? Lokale 18.01.11., kl.
16:30-19. Annonceres tirsdag d. 21/2.
o Loic Wacquant (AI, Regensens vidensfestival): 21. april, Regensen. Vidensfestivalen
annonceres af Regensen i den kommende uge. Anbefale vores medlemmer at komme i
god tid på selve dagen.
o Intimacy and Couple Relationships, Jacqui Gabb (Pelle, Emotionssociologisk netværk):
26. april, KU? Nordisk netværk for dem, der forsker i relationer, har modtaget penge til
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arrangementer i København, Lund og Oslo. Måske et lidt internt forsker-uniarrangement. Jacqui Gabb er rimelig prominent. Parforhold: hvorfor er der nogle
parforhold, der holder i lang tid på trods af skilsmisserater. Ingen penge på budgettet
til arrangementet, men vi kan tilbyde reklame, forplejning og lokaler.
Emotionssociologisk netværk som eventuel medarrangør. Parforholdet er et tema, der
kan nå bredt ud.
o Rasmus Willig (Pelle): 18. maj, sted? KU (CSS). Om afvæbnet kritik, men også om
hans kommende bog. Titel: Afvæbnet kritik med Rasmus Willig.
o Frivillighedsformer (Anne Kirstine, Pelle): efterår 2017, AAU CPH
o Digitalisering (temanummer i DS, AIs forskningsprojekt), efterår 2017
Derudover:
o Aktivitetskalender på hjemmesiden. Med markeringer på de datoer, hvor der er
arrangementer. Kirsten taler i den forbindelse med Simon (IT).
o Dansk Sociologis redaktion bør modtage plakaten for forårsarrangementerne, som de
kan dele med deres samarbejdspartnere.
o Aktører på Facebook, der kunne være interesserede i at dele det.
o Erfaringer har vist, at der på AAU CPH også er et stort publikum.

Oplæg til diskussion
3. Strategier i der skal implementeres i forlængelse af medlemsundersøgelsen
I.
II.

III.

IV.
V.

VI.
VII.
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Samarbejde ml. tidsskriftet og foreningen
- Anders Blok har været til stede.
Startpakke til studerende.
- Kandidater er også en målgruppe. Der afholdes ingen dimension for kandidater
på KU, hvilket kunne være et forslag. ”Årets kuld”, selvom alle ikke bliver færdige
fremtidige. 100 kandidater i Storkøbenhavn: KU, AAU CPH, CBS, RUC, DPU.
Medlemsdatabase opdateres med emailadresser.
- QR-kode i Dansk Sociologi. Meld dig til nyhedsbrevet.
- Den analoge vej. Google-sheet. Mail, hvor folk skal bekræfte om de vil få
nyhedsmails.
- Janus, Elisabeth og Kirsten står for denne opgave, og eventuel integration med
hjemmesiden.
- Facebook kan også være en vej.
Mail om tilskudsmulighed til medlemmer
Samlet program for semesterets arrangementer
- Nyhedsmail, hjemmeside og Facebook.
- Til redaktionen af Dansk Sociologi samt til dem der har sendt beretninger.
Praktiker i bestyrelsen
Metodekurser kun for medlemmer.
- Kursus 1 om Facebook-likes som data: Tobias Bornakke.
- Kursus 2 om digitale metoder: Rasmus Munksgaard om web-scrabing. Hente data

fra nettet på en åben måde. Kursus på en halv dag: to gange 1,5 time før og efter
en frokost. Første halvdel er oplæg. Anden halvdel er praksis. Medbring evt. egen
computer. En hverdag, i dagtimerne, i weekenderne?
- Forplejning, rødvin og kommunikation, men omkostningerne skal være lave.
- Reklamere nogle af de steder, hvor interessen i forvejen eksisterer.
- Kursusbeviser er en god ide. Det faglige fællesskab.
- Tilmeldingen skal være (forholdsvist) bindende.
- Opsummering: Anna, Anne Kirstine og Asta undersøger format og marked.

4. Undersøgelse af sociologiske forsknings- og uddannelsesmiljøer i Danmark
(Pelle/Janus)
5. Evt.
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