Bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening
Dato: onsdag d. 25. november 2015
Til stede: Anna (ordstyrer), Kristian, Elisabeth, Kirsten, Alberte, Pelle og Emma (referent).

1. Debatarrangement om tænketanke til november (EH/PKS/AI/Emma)
- Status på tilmelding: 120 ca.
- Status på pressedækning
o Interview med både Medvetz og to RUC-forskere i avis.
o Henvendelse fra radio, som Jesper Dahl Kelstrup har lavet aftale med.
o Emma kontakter radio og avis for at få lov at dele artikler med medlemmer og
facebook.
- Status på forplejning og opstilling samt vin til oplægsholdere: Elisabeth, Alberte og Emma
bringer alting hen til Alexandersalen. Elisabeth er tovholder på at give vingaver.
- Spørgsmål til paneler er sendt til panellisterne. De er blevet bedt om ikke at tage powerpointslides med.
2. Bestyrelsens sammensætning i 2016 (AI/KK)
- Hvem fortsætter og hvem stiller op?
o Anna har talt med nuværende bestyrelsesmedlemmer om ønsker for arbejdet i
foreningens bestyrelse.
- Orientering ved formandsskabet om arbejde med at rekruttere bestyrelsesmedlemmer/suppleanter
- Generalforsamling inden udgangen af februar 2016 i København.
3. Ny hjemmeside (KM & AAD)
- Status
o Kristian og Pelle tjekker hjemmesiden igennem for fejl/funktion inden jul, og sender
kommentarer til Kirsten (Anna c.c. på mail)
- Launch sker torsdag d. 26/11. Alt er klart – linket vises på powerpoint til salen.
- Første nyhed samt omtale af tænketanksevent (inkl. billeder)

4. Ny kommunikationsprofil (AAD)
- Status – Alberte har delt papir ud med plan over initiativer.
- Fokus i opstart bliver på at få nyhedsbrevet opdateret til det nye logo.
o Alberte, Lene og Kirsten taler om det.
- Integration med hjemmeside
o Efter generalforsamling starter vi instagram op

5. Medlemsundersøgelse (AI)
- Praktikant eller student?
- Det har ikke været muligt at rekruttere en praktikant. Anna vil spørge Pia i Esbjerg om hun kan
finde en student til at foretage medlemsundersøgelse.
6. Forårets arrangementer (AI)
- Alle i bestyrelsen bedes finde på idéer til arrangementer.
- Pelle er blevet bedt om at holde oplæg om sin Ph.d om moralsk stress i arbejdslivet. Det vil han
gerne.
- Anna Sofie Bach – aflever ph.d efter jul, og vil gerne holde oplæg herefter.
7. Evt.
- Netværk udenfor universiteterne – evt. debat med repræsentanter fra både forsknings- og
erhvervslivet.

-

Mødekalender for 2016.
o Mandag d. 18. januar: kl. 17-19: bestyrelsesmøde på KU.
o Onsdag d. 10. februar kl. 17:00-20:00: konference om moralsk stress v. Pelle Korsbæk
Sørensen 17-18:30; 18:30-20:00 buffet og generalforsamling på KU.
o Mandag d. 7. marts kl. 17-21: bestyrelsesmøde på KU 17-19; konstituerende middag
19-21.
o Onsdag d. 13. april kl. 17-19: bestyrelsesmøde på KU.

-

Nordisk Sociologforening: Pelle ønsker at blive repræsentant fremover i stedet for Kirsten. Der
skal være to repræsentanter. Sommer 2016 overtager DK formandsskabet indtil 2018.
Der er ca. 28.000 til støtte til danske studerende.

-

Kongressen skal måske ændre navn til Dansk Sociologikongres (til om 2 år) inden næste gang.

-

Sommerhøjskole – skal det laves igen? Hvornår, hvordan?

