Referat til bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening d. 14. september
2017, kl. 17-19, KU, lokale 16.1.62
Til stede:
Alberte Alsø Kokkedal, Emma Steffensen Bach, Anna Sofie Bach, Pelle Korsbæk Sørensen,
Anna Ilsøe, Kirsten Meyer, Nanna Bugge (studentermedhjælper)
Korte orienteringer:
1. Præsentation af foreningen for nye studerende inkl. startpakke til studerende
(Nanna)
• Oplæg om foreningen
- Nanna har holdt på KU for bachelorstuderende. Pia og Jonas har holdt oplæg i
Aalborg og Esbjerg. Til oplæggene gives merchandise ud og 2 tidsskrifter gives
gratis ved tilmelding af medlemskab.
• Kaffemøder
- Nanna holder kaffemøder på KU, AAU og RUC i starten af november. Bager en
kage, gratis kaffe og medbringer tidsskrifter. Skabe opmærksomhed om
foreningen. Gøres taktisk ift. Sociologiske Karriereveje.
- Emma vil gerne deltage
- Tidsskrifter i studenterområdet på sociologiuddannelsen på KU, Katedralen.
Nanna opsøger Kattens Venner om en hylde med Dansk Sociologi tidsskrifter.
Som en slags tidslinje – så mange år tilbage, som vi kan finde. De skal have en
”aflever mig tilbage-label” og et Dansk Sociologiforening-klistermærke.
2. Efterårets program (Anna og Nanna) – se bilag
• Sociologiske Karriereveje
- Anna Sofie kan være behjælpelig med kontakter. Sociologer med ca. 5-6 års
erfaring. Vi skal især bruge nogle, som er ansat i kommunen. Nanna henvender
sig til Anna Sofie, når hun har fået tilbagemeldinger fra de, som indtil videre er
blevet spurgt. Emma kender en kommunal ansat indenfor Børn og Unge.
Indkomne ansøgninger om støtte
3. Ansøgning fra Sofie Dencker Larsen – se bilag
• Pengene bevilliges under følgende betingelser:
- Forening står som medarrangør – og har logo i annoncering

-

Vores medlemmer må deltage
At vi kan lægge det op på nettet til medlemmerne.

4. Ansøgning fra Jonas Thorborg Stage – se bilag
• Bevilliger halvdelen: 2500 kr. (Maks)
- Tjek op på hvor mange deltog og endelig udgifter.
Oplæg og diskussion:
5. Status på Sociologikongres 25-26 januar 2018 Esbjerg (Anna Sofie Bach)
• Paper er kommet ud.
• Institutleder har underskrevet kontrakten.
• Kirsten sætter hjemmesiden op for 5000 kr. (Er en gammel aftale)
• Deltagergebyret mangler. Anna Sofie kigger på det.
• Budget ser fint ud.
• Invitationen var kun på dansk. Overvej at forslå at det annonceres igen, hvor
engelsk oversættelse står nedenunder.
• Vigtigt at hver session får besked på, hvilket sprog de skal tale på.
• De skal sige om de vil tage imod tilbuddet om hjemmeside som Kirsten laver for
dem.
• Kobling mellem tidsskrift og konferencen
- Essay om stedfasthed har været diskuteret.
- Kunne måske bruge ”Angsten for provinsen” med en ny vinkel
- Pelle taler med Pia, når de er i Island.
- Tidslinje af tidsskriftet til kongressen (Nanna står for det)
- Lave reception i retning af, hvad ACTA tidligere har gjort. Skulle være et lille
”ved-siden-af-event”. Tidsskriftet kunne lave en lille debat. De står for det.
Evt. med pindemadder og plastic med vin. Evt. lancering af nyt tidsskrift

6. Renovering af tidskriftets hjemmeside (Kirsten)
• Logo ændres ikke
- Vi må ikke ændre i logoet så der kun står Dansk Sociologi. Det vil blive dyrt at
få den tidligere grafiker til at lave det om.
- Kan være fordelagtigt ikke at have det samme logo, da det er forskellig ledelse
og afskilt.
• Behold en blå farve til hjemmesiden, men brug layout fra sociologi.dk

• Mangler budget fra Kirsten
- Hun tjekker med Anders Blok fra Dansk Sociologi, hvad der skal ændres.
- Regner ikke med, at det bliver mange timers løn.
• Der skal være et link til DJØF.
7. Nyt og mere brugervenligt medlemskartotek (Kirsten)
• Lene har et gammelt system til databasen. PBS er fx opbygget besværligt.
• Brug wordpress.
- Data kan sagtens overføres direkte fra det gamle system.
- Gør noget for, at nye medlemmer overføres med det samme til systemet.
• Overvej om der skal være mulighed for at redigere i oplysninger.
- Evt. med brugernavn og password
- Evt. gøres med en kommentar med ”rettelser til medlemsoplysninger”.
• Har lagt listen fra Janus ind og har nu sat den sammen med nyhedsmaillisten.
• Kirsten laver budget for det mere brugervenlige medlemskartotek.
- Skal konstituere en ekstern revisor til dette årsbudget.
Forårets arrangementer:
8. Digitale metoder (Søren) - tidsskrift
9. Stratifikation (Anders og Asta) – tidsskrift.
10. Forskningsetik (tovholderpost stadig åben) - tidsskrift
11. Forløbsstudier (Anne Kirstine)
• Brug arrangementerne til efteråret
- Stratifikation og forskningsetik er forsinket. Anne Kirstine er på barsel.
- Vi ved ikke hvor langt Digitale metoder er. Emma spørger Jakob Demant. Kan
måske bruges i år.
• Andre tovholdere end Anna og Pelle i foråret
- Hvis man er i bestyrelsen bør man stå for et arrangement.
Nye idéer:
a) Foredrag med Deltager Danmark (Alberte med hjælp fra Emma)
- Arbejder med fagforening, organisere fællesskaber som kan bestå selv. Skabe
bevidsthed om, hvordan man bedst muligt engagere sig fx i fagforening.
- Evt. lave det mere work shop-agtigt

- Alberte taler med Deltager Danmark
• Kunne måske bruge Nicole Doerr eller Jonas Toubøl eller selskabet for kritisk
samfundsforskning.
• Fokus på mobilisering, sociale bevægelser, organizer
• Helst ligge i februar/marts
- Kunne ligge sammen med generalforsamling
b) Socialøkonomiske virksomheder
c) Fagforeninger
• Mere aktivistiske profiler
• Fx Dansk Magisterforening
d) Den bureaukratiske virksomhedsform – Andreas Pindstrup Jørgensen
• Udkommer bog i efteråret
• Emma snakker med ham.
e) Niels Plov og hans bog om ulighed. ”Social arv og ulighed”
• Skal vinkles, så det bliver mere specifikt.
• Kunne også være afsavn.
• Emma og Alberte vil gerne være med og komme med in put. Men vi mangler en
tovholder.
• Anna Sofie skal til USA. Men vil gerne lave forskningsetik til efteråret.
• Anne-Kirstine er så sent tilbage i foråret at det ikke realistisk at hun laver foredrag.

f) Evt.
Pelle - Nordisk Sociologforbund
• Det næste møde er den 16. september 2017 i Island
• Den 29. konference for Nordic Sociological Association arrangeres af Institut for
Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet. Afholdes i august 2018 i Aalborg
- Titel: ”The global North”

-

-

Søger midler. Man har tidligere sendt to studerende fra hvert land, som må
deltage gratis. Nu bruger Danmark og flere af landene i stedet den del af
pengene på arrangementer for alle Ph.d.-studerende
Pelle laver opslag om konferencen og sender til Nanna.

• Hjemmeside
- Skal laves om
- Forslag modtaget fra den norske sociologiforening.
• ACTA
- Det går det godt.
Anna:
• Asta vil gerne stoppe som ordinær medlem fordi hun har fået job i USA.
- Alberte er færdig kandidat og kunne blive ordinær medlem.
• Vi skal vælge ny bestyrelse til marts.
• Emma er suppleant men vil gerne stille op som studenterrepræsentant.
• Måske overveje Ph.d.-studerende som målgruppe til bestyrelsen.

Næste møde:
• Overgang til DJØF
• Tidsskriftet
• Kan Anna genvælges ift. nye og gamle vedtægter?

