Konstituerende bestyrelsesmøde
i Dansk Sociologiforening
7. marts 2016 kl. 17-19, KU, lokale 16.2.62
Herefter middag på restaurant Hanzo, Sortedams Dossering 5

1 Bestyrelsen 2016 (AI/KK) og
Orientering v. formandsskabet om deltagere ved bestyrelsesmøderne.

2 Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer (AI)
Kort præsentationsrunde af alle deltagere.

3 Valg af næstformand (AI)
Kristian Karlson genopstiller ikke.
Pelle Korsbæk Sørensen opstiller. Pelle vælges til næstformand ved applaus.

4 Besøg af Douglas McAdam på KU til september
Mulighed for forelæsning i regi af foreningen ved en mindre medfinansiering (i
samarbejde med Sociologisk Institut).
Det passer godt til foreningens formål at være medvært ved et hovednavn indenfor
sociologien, men der skal fremadrettet budgetteres med disse større udgifter – der
arbejdes videre på i 2017 at sprede budskabet til de sociologiske miljøer. Kassereren
bemærker, at der ikke er råd til at have hovednavne hvert semester. Der fastsættes et
loft på $ 1000.
Vi skal i højere grad oplyse de sociologiske miljøer, at denne model er en mulighed,
også udover Københavns Universitet. Kontakt skal ske til både fagmiljøer og
administration.

5 Valg af tovholdere (AI)
Minimum 30-35 deltagere på et møde.
Det absolutte minimum for antal arrangementer per halvår er to.
• tovholdere for arrangementer (1-2 tovholdere pr. arrangement – se pkt. 5.2)
• tovholdere for foreningens kommunikation (Alberthe, Anne Kirstene og Kirsten
– student som hjælp (Emma))
• 1-2 tovholdere for medlemsundersøgelse (selve udførelsen foretages af
studentermedhjælp): Alberte er tovholder, indholdsgiver og strategisk
beslutningstager. Kristian er sparringspartner.
o Forslag er fokusgrupper med forskellige interessenter. Hvad er man
interesseret i? Derudover kan link til spørgeskema sendes ud med
tidsskriftet (altså per pakkepost).
o Bestyrelsen skal se undersøgelsesdesign + spørgeskema.
• 1 tovholder for nyt format til tidsskriftet (Kristian Karlson er tovholder på
denne).
5.1
•
•
•
•

Årshjul:
Januar er hvert andet år (2016, 2018) typisk kongres-optaget.
Juni og start-juli kunne være sommerhøjskole (2017).
Juli-august er sommerferie.
September: international taler (Douglas McAdam) + evt. quiz for nye
studerende.
• Medlemsmøder i marts, april, maj, oktober, november.
• Evt. Bliv Sociologisk Opdateret i juni

5.2 Ideer/medlemsmøder:
- Angsten for provinsen – Pia Heike er tovholder, Alberte og Elisabeth er
medtovholder. Problemstillinger er ’hvor finder man jobs’ og udkantsfrygt.
Måske skal man invitere DJØF? Primo-juni 2016.
- Frivillighedsformer – Anne Kirstine Mølholt er tovholder, Pelle er
medtovholder. Fokus på frivillighed som billig ressource for virksomhed. Slutapril. Kl. 15-17.
- Douglas McAdam i september. Anna Ilsøe er tovholder.
- Spoken Words-arrangement i oktober. Anders Trolle og Benjamin Schwartz er
tovholdere.

-

Sociologen som iværksætter – Anders Trolle har kontakt (E16: november).
Formen er helt åben. Anders er tovholder med Søren Frandsen som
medtovholder.

6 Tidsskriftet Dansk Sociologi (KK)
Tidsskriftets økonomi er skrantende af flere årsager. Udfordringerne fremlægges
bestyrelsen. DJØF’s forlag har set lyset i tidsskriftet (styrke deres sociologiske profil).
Formatmæssigt leder redaktionen efter nye formatmuligheder. Fx forskningsnoter
som er med i nyeste udgave af tidsskriftet.

7 Dansk Sociologkongres 2016 i Ålborg (AI)
Kristian og Anna deltog på Dansk Sociologkongres. Det blev afholdt på Nordkraft i
Aalborg. Keynote Hans Joa var virkelig god.

8 Evt.
Fjerne sider på :
-

Wikipedia
Dobbelt-Facebook-side

