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Kommende temanumre og artikler i Dansk Sociologi 
1. Tidsskriftet meddeler kommende bidrag, der kan føde ind i arrangementer (oplæg ved 

Anders Blok). Bestyrelsen vælger herefter tovholdere. 
o Temanumre: Planlagt. Mange redaktører. 2017(4) om digitale metoder udkommer til 

december. 
o 2018 (1+2): Begge er i virkeligheden temanumre. 1) stratifikation (call har været 

ude) v. Stefan Andrade & Jens Peter Thomsen, 2) forskningsetik (call har været ude) 
v. Catharina Juul Kristensen. 

o Forslag: have en cirka (meget cirka) dato klar til afholdelse af et foredrag, kunne 
være interessant for en gæsteredaktør (el. lignende). 

o Sune Qvotrup Jensen har skrevet et essay: de stedfastes revolution. 
o RUC: planlægning, rum og ressourcer. Mobilitetskapital. Urban segregering og 

mobilisering i de såkaldte ghettoer. Tovholdere ikke offentliggjort.  
o Henning Eichberg skrev en religionssociologisk analyse af Sillicon Valley inden sin 

død. 
o Overtale Acta til en ”konkurrence”. Årets bedste nordiske sociologiartikel. 

Motiverende for Dansk Sociologis forfattere. Pelle tager det videre. Det er i høj grad 
op til Acta og deres planlægning, men formentlig mere et spørgsmål om ’hvornår’ 
end et spørgsmål om ’hvis’. 

o Modernisering af tidsskriftets hjemmeside. Hjemmesiden er forholdsvist statisk. Nyt 
logo til Dansk Sociologi: en del overvejelser om budget, rettigheder og det, at de to 
logoer (Dansk Sociologi og Dansk Sociologiforening) ligner hinanden. Kirsten er 
tovholder på moderniseringen af tidsskriftets hjemmeside. 

 
 

Samarbejde med sociologiuddannelsen i Aalborg 
2. Oplæg ved Jonas Thorborg Stage, Studenterstudievejleder på sociologi, AAU (se bilag). 

o Studietur til kandidatstuderende fra AAU. 
o Umiddelbart: 6. eller 13. oktober. 
o Studieturen kan afrundes med et arrangement afholdt af Dansk Sociologiforening. 
o Styrkelse af det faglige sociale fællesskab for sociologer i Danmark. 
o Forslag: afholdelse af arrangement i Aalborg. 
o SOFIA: er der kommet lidt liv i igen. Fokus på det. 
o Pelle eller Anders Petersen (tidl. formand) kan tage derop. Aalborg afholder den 

nordiske sociologikongres i 2018. 
o Arrangementet i oktober kunne eventuelt være en paneldebat. 
o Branding: Dansk Sociologiforening er en landsdækkende forening. 



o Lave et arrangement med Sune. 
o Marie Bruvik Heinskou har fået en lektorstilling på AAU. Hun er i Aalborg hver 

anden uge. 
o 12. oktober afholder Asta metodekursus. 
o Foreningen har midler. 
o Repræsentation af Dansk Sociologiforening til et arrangement deroppe. 

 
Korte orienteringer: 
3. Seneste arrangementer: metodekursus om webscraping, Wacquant, Gabb. 

o Fremadrettet. Foredrag behøver ikke varer 2 timer. Det kunne være godt at vide, 
hvilken struktur (pause, varighed etc.) foredragene helt konkret har. 

4. Tidsskriftet Dansk Sociologi: økonomi genforhandlet med DJØF (Anna). 
o 80.000 kroner fra Copydan. 50/50 ml. DJØF og foreningen. 
o Bidrag til DJØF sættes op fra 230 kroner pr. medlem til 240 kr. 
o DJØF har accepteret. 
o Ikke solgte tidsskrifter kan bruges som startpakken til studerende. 

5. Sociologkongres 2018: tid, sted, organizer, tema, call (mail fra institutleder). 
o Lektor Martin Lindhardt fra SDU har bekræftet. Institutlederen har også bekræftet. 

Slutningen af januar 2018 (torsdag/fredag). Formentlig 25./26.. Call skal komme 
senest i august. Tovholder er Martin Lindhardt. Titel: Social cohesion etc. 

o Anna Sofie er blevet ansat på SDU. Hun vil gerne være bestyrelsens 
kontaktperson/tovholder til kongressen og Martin Lindhardt. 

o Vi kan overveje at sende en medlemsbus fra Aalborg/København. For at få de 
studerende med. Undersøger priser og opbakning. 

6. Ny studentermedhjælp fra august (Anna og Janus). 
7. Billeder til hjemmesiden (Kirsten). 
 
Oplæg til diskussion: 
8. Status på kommende arrangementer: 

o Rasmus Willig (Pelle, Janus): 18. maj, KU 
o Følelsernes sociologi (temanummer i DS – e. netværk, Pelle), september 2017, AAU 

CPH. 
• 28. september. 15:00-16:30. Sociale og emotionelle kompetencer. Samarbejde 

med Emotionssociologisk netværk. Tre oplægsholdere. En der skal flyves ind (vi 
betaler transporten). En fra Dansk Sociologis redaktion (eller temanummeret 
gæsteredaktør) burde komme.  

o Individualisering (Anne Kirstine, Pelle, Søren Juul): oktober/november på AAU 
CPH. 
• Ny bog: Selvets kultur. 
• Aalborg-folkets studietur.  
• Søren Juul og Anders Petersen (Bog: Præstationssamfundet). 

o Digitale arbejdsmarkeder (bog - Anna, Janus), november 2017, KU 



• Anna skriver en bog. 
• Danskeres brug af platforme: AIRBNB, Uber, Gomore etc. 
• Ny data fra DST. 
• FAOS bør være medarrangør. 

o Digitale metoder (temanummer i DS - gæsteredaktører), primo 2018?, KU 
• Søren vil gerne være tovholder, så længe det er februar/marts, hvor han er 

kommet hjem fra udveksling. 
o Forslag fra Dansk Sociologi: 

• Stratifikation. Anders Trolle vil gerne være tovholder, men han kan ikke være 
det alene grundet geografiske omstændigheder. Han tager kontakt. Måske vil 
Asta være sekundær tovholder på det. 

• Bør handle om ’ulighed’ og ikke ’stratifikation’. 
• Niels Ploug har lige udgivet en bog om social ulighed i Danmark. Han er ret 

oplagt i forbindelse med ulighed. Morten Ejrnæs er også et bud. 
• En paneldebat om social ulighed er også interessant. Jens Peter Thomsen eller 

Stefan Andrade. 
• Tidspunkt: medio 2018. En måned eller to efter temanummerets (som er 2018’s 

første) udgivelse. 
• Sune Qvotrup Jensen kunne være en mulig oplægsholder til 

sociologikongressen. RUC: arrangement om planlægning, rum og ressourcer.  
• Hvis Sune ikke kan deltage i kongressen kan vi måske have et arrangement m. 

ham og dem fra RUC. 
• Eventuelt en debat til kongressen. 

 
7. Status på kommende metodekurser: 

o Sansesociologi (Pia), september, samme dag som følelsernes sociologi, KU. 
• Udsat i første omgang. 

o Kausalitet (Asta), oktober 2017, KU 
• Den er i vinkel. Mangler en dato. 

o Kvalitativ metode (Thea og Ann-Karina), november/december, SFI? 
• Virker lovende. 

9. Status på implementering af strategier i forlængelse af medlemsundersøgelsen  
o Kontingent (Elisabeth): skal vi fastholde kontingentniveauet? (se bilag) 

• Vi er en dyr forening, og det er vi, fordi Dansk Sociologi bliver trykt på papir. 
• Hvis vi gør det 100 kroner billigere om året for studerende (fra 400 til 300) 

mister vi 20.000 om året. 
• Men det kan være en investering på sigt. 

o Startpakke til studerende (Janus, Alberte) – mundtligt oplæg 
• En gratis udgave af Dansk Sociologi og merchandise er en god ide. Halvt års 

gratis medlemskab er en dårlig ide. 



o Mail om tilskudsmulighed til medlemmer (Anna) – to ansøgninger behandles (se 
bilag). 
 
 

10. Evt.  
o Ændring i medlemskartoteket? 

• Ejerskab i medlemsdata? Hostet i Kirstens IT, men ejerskabet er og bliver Dansk 
Sociologiforening. 


