
Referat	af	bestyrelsesmøde	i	Dansk	Sociologiforening																																															
d.	29.	marts	2017	kl.	17-19,	KU,	lokale	16.1.62		

 
Til stede: 
Anna Ilsøe, Asta Breinholt, Søren Lund Frandsen, Elisabeth Hultcrantz, Pelle 
Korsbæk Sørensen, Anne-Kirstine Mølholt, Janus Emil Mariager (student) og Pia 
Heike Johansen (Skype). 
 
Korte orienteringer: 

1. Tidsskriftet Dansk Sociologi: medlemstal og økonomi (Anna, Pelle). 
• Aftalen med DJØF skal genforhandles pga. medlemstal. 
• Højere bidrag til DJØF. Fra 230 til 240 kroner. 
• En håndsrækning fra foreningen, men samtidig også en konstatering om, at 

medlemstallet igen er stigende. 
• 80.000 fra Copydan fra brug af tidsskriftet til undervisning. 50 % til 

foreningen, 50 % til DJØF. Det er 30.000 mere end året før. 
2. Sociologikongres 2018 (Pia). 

• SDU vil rigtig gerne afvikle kongressen. 
• Både mulighed for at afholde kongressen i Esbjerg (højskole m. mulighed for 

overnatning) og Odense. 
• Esbjerg kan trække mange studerende lokalt. Odense er smart i forhold til 

transport. 
• Anna og Pelle taler for Esbjerg. Det kan gøres forholdsvist billigt. Et problem 

med den seneste konference i Aalborg var prisen. 
• Lars Skov organiserede den sidste kongres. Pia konfererer med ham i forhold 

til erfaringer. 
• Der skal et ’call’ ud senest til august. 
• Emne: ’Sammenhængskraft’ er et muligt tema. Er det for løst? 
• Kunne kombineres med noget andet. Eksempelvis: ’Sammenhængskraft, tillid 

og social kapital’. Er det for positivt? Bo Rothstein har eksempelvis et mere 
nuanceret blik. Noget med ’Fællesskaber’. 

• Det bliver besluttet, at bestyrelsen – ud fra konsensus om temaet – overlader 
det til SDU (og Pia) at beslutte en titel. 

• Der skal ligeledes tages stilling til graden af internationalisme. I 2018 er der 
også Nordisk Sociologkongres. 

• Synenergieffekt mellem Dansk Sociologikongres og Nordisk Sociologkongres. 



• Til næste møde: (tentativ) titel, tovholder(e)/hovedansvarlig(e), dato(er) for 
konferencen (typisk torsdag og fredag i januar) og dato for udsendelse af call. 

3. Erfaringer fra første metodekursus (Anna). 
• Stor succes. Blandet flok – både studerende, en forsker og en selvstændig. 
• Mulighed for at eksperimentere. 
• Til næste arrangement: mulighed for at melde sig ind og få et gratis tidsskrift. 

4. Billeder af bestyrelsesmedlemmer til hjemmesiden (Anna, Kirsten). 
• Janus sender rykkere til dem, der endnu ikke har sendt billeder. 
• Husk repræsentanter i ESA, ISA og NSA. 

 
Oplæg til diskussion: 

5. Status på kommende arrangementer: 
o Metodekursus om webscraping (Anna og Janus): 21. april, KU 

• Lokalebestilling er sendt (formentlig 35.3.13). 11 tilmeldte. 
o Loic Wacquant (Anna og Janus, Regensens vidensfestival): 21. april, Regensen 

• Nyhedsmail ud om metodekursus, Wacquant og Gabb. 
o Intimacy and Couple Relationships, Jacqui Gabb (Pelle): 26. april, KU 

• I samarbejde med Sociologisk Institut. Plakat skal laves ASAP. Kontakt Bella 
om lokale i tidspunktet. Mangler tidspunkt og lokale. Anna Sofie er i dialog 
med medier (bl.a. Information) om et interview. 

o Rasmus Willig (Pelle): 18. maj, KU 
• To rykkere. En ved bestilling af lokale, en en uge før arrangementet. 

o Frivillighedsformer (Anne Kirstine, Pelle): efterår 2017, AAU CPH 
• Vi er blevet kontaktet direkte af Søren Juul, der har et arrangement klar om 

individualisering (à la Willig, Brinkmann, Anders Petersen). Han kan stå for 
at skaffe en panelpartner selv. Det letter arbejdsbyrden. 

• Vi går efter oktober/november på AAU CPH. 
o Digitale metoder (temanummer i DS, Anna), efterår 2017, KU 

• Hjalmar og Jakob er gæsteredaktører. De skal kontaktes. Helst inden 
sommerferien. Dette arrangement bliver formentlig først i foråret 2018. 

o Digitale arbejdsmarkeder (Anna), efterår 2017, KU 
• Slutningen af efteråret. December 2017. Anna skriver formentlig en bog. 

o Følelsernes sociologi (temanummer i DS), efterår 2017, AAU CPH? 
• Netop udkommet en dobbeltudgave af DS om emotionssociologi. 
• Arrangement fra skribenterne. Emotionssociologisk netværk = vi er 

medfinansier. September.  
o Metodekurser – forløbsstudier (Anne Kirstine og metodenetværk), efterår 2017, 

AAU CPH/SFI? 



• Kvalitativt metodekursus. Klassisk etnografisk/antropologisk eller med 
interview. Thea og Ann-Karina. I slutningen af efteråret 
(november/december). 

• Pia har arbejdet en del med sansesociologi, sanseetnografi. Lyd- og 
fotoetnografi. I starten af efteråret (september).  

• Synergieffekt med arrangement om emotionssociologi (evt. afholdelse samme 
dag).  

o Opsummering 
• Asta kan også afholde et kursus om kausalitet. Men først fra oktober. 
• Tovholdere (Anne Kirstine, Pia og Asta) tænker over dato og sted. Overveje 

muligheden for en weekenddag. 
• September – foredrag: følelsernes sociologi v. skribenter fra DS, 

metodekursus: sansesociologi, sanseetnografi v. Pia Heike. 
• Oktober/november – foredrag: individualisering v. Søren Juul, metodekursus: 

kausalitet v. Asta Breinholt. 
• November/december – metodekursus: forløbsstudier v. Anne Kirstine m.fl. 
• December – foredrag: digitale arbejdsmarkeder v. Anna Ilsøe. 

 
6. Status på implementering af strategier i forlængelse af medlemsundersøgelsen  

I. Samarbejde ml. tidsskriftet og foreningen – mail til Anders, møde med deltagelse 
af redaktion, foredrag og temanumre? 
• Anders Blok inviteres til næste møde. 

II. Startpakke til studerende – status 
• Oplæg til de studerendes rustursarrangementer. ”Skriv dig op til en 

introduktionsmailliste”. 
• Studieby-Esbjerg kan eksempelvis dele noget ud i Esbjerg. Få dem til at lave 

et fagligt arrangement om sociologi. 
• Klistermærker og kuglepenne. Undersøge priser. 
• Acta. Mulighed for at søge tilskud. 
• PowerPoint. 10-15 slides. 

III. Vores medlemskontingent er det absolut højeste i Skandinavien. 
IV. Medlemsdatabase opdateres med emailadresser – status 

• 440 ud af 595. Mangler 155. 
V. Mail om tilskudsmulighed til medlemmer – status 

• Er sendt ud til institutledere. 
• Skal sendes ud til alle foreningens medlemmer. 

VI. Samlet program for semesterets arrangementer – erfaringer 
• Mail til alle VIP’er. Mail til repræsentanter fra NSA. 



VII. Praktiker i bestyrelsen – er klaret 
VIII. Metodekurser kun for medlemmer – første erfaringer 

7. Undersøgelse af sociologiske forsknings- og uddannelsesmiljøer i Danmark 
(Pelle/Janus) 

• Magnus er (næsten) færdig med sit projekt om kortlægning af sociologien i 
norden. 

• Negativt: Deres opgørelse af det danske miljø er ikke fejlfri. 
• Positivt: det nordiske arbejdsmarked for sociologer afdækkes. Kan udvikle sig 

til en decideret jobbank. 
• Når det allerede fungerer i det nordiske regi, bør vi arbejder videre med den 

via deres arbejde. 
8. Evt. 

• Ny dato til næste bestyrelsesmøde. Evt. d. 10/5. 
• Næste møde: kort opdatering fra Uppsala fra Pelle og Anne Kirstine. 
• Søren er på udveksling på Sciences Po næste semester. 
• Pias medlemskab i ESA er uden aktivitet. Der kommer ingen information. Pia 

tager kontakt til ESA. 


