Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening
d. 16. november 2016 kl. 17-19, KU, lokale 16.1.62
Til stede: Anna Ilsøe, Pelle Korsbæk Sørensen, Anne-Kirstine Mølholt, Anders Hjorth
Trolle (via Skype), Elisabeth Hultcranz, Asta Breinholt Lund, Søren Lund Frandsen, Alberte
Alsø Dokkedal, Kirsten Meyer og Janus Emil Mariager (studentermedhjælper).
Orienteringer:
1. Korte orienteringer.
o Feedback på Sociologisk Spoken word
• Stor succes med mange deltagere. Både studerende og andre repræsentanter til
stede. Eneste ærgerlige ting: for lidt plads, da interessen var stor og billetterne
udsolgte.
• Kan man gentage arrangementet i en anden by? Performerne kan være svære at
overtale. Bedre at hjælpe nogen med at starte deres eget op i eksempelvis Aalborg.
Generelt er der et håb om mere samarbejde mellem sociologimiljøet i Aalborg og
sociologimiljøet i København.
• Optagelser fra Jazzhouse skal ud på Facebook som små adventshilsener 1., 2., og
3. søndag i advent.
o Aftale med DJØF om tidsskriftet Dansk Sociologi.
• Treårig aftale.
• Overdragelse og underskrivelse af kontrakten i starten af december.
• Elever fra Kunstakademiet står for den kunstneriske del.
2. Status på kommende arrangementer.
o Sociologen som iværksætter (Anders og Søren): 22. november 2016.
• Mad: Et sted mellem en stor, mættende buffet og fingermad.
o Ny Nordisk Far v. Anna Sophie Bach (Søren og nu også Alberte, Anne-Kirstine, Pelle
og Elisabeth) samt generalforsamling: 2. februar 2017.
• Aftalen med Anna Sophie Bach er på plads. Der er ikke besluttet noget nærmere
omkring indholdet.
• Der er stemning for muligheden for, at arrangementet bliver udvidet til en
paneldebat, da emnet omkring den moderne mand i forvejen diskuteres mange
steder.
o Angsten for provinsen (Pia, Alberte og Elisabeth): 7. marts 2017.
• Oplægsholdere er på plads, men hvad de skal tale om er endnu ukendt.

• Der skal bestilles et lokale på CSS.
o Frivillighedsformer (Anne Kirstine, Pelle): evt. april 2017, AAU CPH
• Eventuelt bytte rundt på ”Frivillighedsformer” og ”Rasmus Willig”.
o Rasmus Willig (Pelle): evt. maj 2017
• Overvej om Rasmus Willig skal foregå på CSS eller for eksempel på AAU CPH.
Han var på CSS så sent som i uge 45.
Oplæg og diskussion:
3. Opfølgning på medlemsundersøgelse 2016
Beslutninger fra bestyrelsesmøde 12/10:
o 1. Tættere samarbejde mellem tidsskriftet og foreningen.
o 2. ”Startpakke til studerende” (Janus, Alberte (+Asta)).
• Kontakt til studienævn rundt omkring. Studenterambassadører.
Øvrige strategier til diskussion:
o 3. Mail om tilskudsmulighed til medlemmer.
• Alle medlemmer kan søge om tilskud til arrangement. Det skal postes på Facebook.
o 4. Medlemsdatabase opdateres med e-mailadresser (Janus, Lene).
o 5. Samlet program for forårets arrangementer (Janus).
• Det skal helst ud inden generalforsamlingen.
• Det positive: medlemmer og interesserede kan sætte kryds i kalenderen i god tid.
• Det negative: Kan være problematisk at melde et helt program ud på forhånd i
forhold til samarbejdet med Dansk Sociologi.
• Det kan dog løses med god kommunikation mellem foreningen og redaktører på
Dansk Sociologi og ved eventuelt at lade et arrangement på en bestemt dato være
TBA.
o 6. Praktiker i bestyrelsen.
• En god ide med en praktiker, som ikke er tilknyttet et universitet.
o 7. Metodekurser kun for medlemmer i 2017 (Anna, Asta, Anne-Kirstine).
• Der mangler gode metodekurser for kandidatstuderende.
• Koncept: max en dag med en specifik metode.
• Eventuelt i samarbejde med ”Metodeklubben”, hvis det skal være kvantitativt.
• Eventuelt i samarbejde med nogle fra SFI (Anne-Kirstine er allerede i gang) hvis
det skal være kvalitativt.

• Økonomi: skal vi betale for oplægsholdere/undervisere? Det kommer an på
formatet.
4. Undersøgelse af sociologiske forsknings- og uddannelsesmiljøer i Danmark (Pelle/Janus)
• Planen for undersøgelsen bliver præsenteret på generalforsamlingen.
5. Evt.
o Sociologinyt.
• Indkaldelsen er det vigtigste, qua foreningsformalia.
• Frist for beretninger er derfor 10. december 2016.
o Tegningsret.
• Lene har en formulering om tegningsret til vedtægterne. Måske under paragraf 13.
• Heine Andersen har styr på den slags. Elisabeth står for det og forhører sig hos
Heine.
o Næste kongres.
• SDU i Esbjerg har udtrykt interesse for at afholde næste sociologkongres, men det
er ikke endelig afgjort endnu.
o Medlemsdatabasen.
• Bagudrettet i forhold til kontaktoplysninger på gamle medlemmer (Lene).
• Fremadrettet i forhold til at et nyt system skal op at køre (Kirsten).

