
Referat af bestyrelsesmøde i  Dansk Sociologiforening d.  23. oktober 
2017 kl .  17-19, KU, lokale  16.1.62  

 
Ti l  stede:  
Anders Hjort Trolle, Alberte Alsø Dokkedal, Anna Ilsøe, Emma Steffensen Bach, Lene El 
Mongy, Kirsten Meyer og Nanna Bugge (studentermedhjælper) 

 
Korte orienteringer 

• Seneste arrangementer og metodekursus (Nanna) 
- Både foredragene og metodekurset har været en succes. Der har været 50-60 

deltager til begge foredrag. Det var positivt overraskende at se, at 19 deltog i 
metodekurset. Især var der flere nye medlemmer, som deltog. Det tyder på, 
at foreningen skal satse på at holde metodekurser hvert semester.  

- Ift. metodekurset skal det fremover være større fokus på at definere og 
kommunikere målgruppe klart ud.  
 

• Kommende arrangementer (Anna/Nanna) 
- ”Digitalisering af Arbejdsmarkedet” og ”Sociologiske Karriereveje” 
- Der reklameres for arrangementerne i den nærmeste fremtid.  
- Nanna vil fremover invitere dem, som synes godt om Dansk Sociologiforening” til 

begivenhederne.  
 

• Beretning fra NSA-møde på Island (Pelle) 
- Pelle er syg, så det udskydes til næste bestyrelsesmøde.  
- Det blev besluttet, at interesserede studenter-medlemmer af bestyrelsen må 

gerne tage med en erfaren til NSA-møder (foreningen betaler rejseudgifterne). 
 

• Regler for valg af formand (se bilag fra Heine) 
- Der blev lavet vedtægtsændringer på samme generalforsamling, hvor Anna blev 

formand. Senere blev hun genvalgt efter de nye vedtægter. Det har været uklart 
om valget skal ses som et reelt genvalg for Anna, da hun kun havde siddet i et år 
og ikke to.  

- Heine mener, at det er et fortolkningsspørgsmål.  
- Bestyrelsen stemte om to scenarier: 

1. Anna kan genvælges yderligere to gange. (Være formand i syv år i alt.) 



2. Anna kan kun genvælges en gang mere. (Være formand i fem år i alt) 
- Bestyrelsen stemte med fire stemmer enstemmigt for, at Anna kan genvælges to 

gange.  
 

Oplæg og diskussion: 
• Status på Sociologikongres 25-26 januar 2018 i Esbjerg (Anna Sofie Bach) 

- De kalkulerer med samme deltagergebyr som i Aalborg.  
- Generalforsamling bliver torsdagen d. 25. januar.  
- Bestyrelsen bør betale for bestyrelsesmedlemmer, som ikke deltager med paper 

eller lignende, men kommer for at deltage i generalforsamlingen.  
- Sociologinyt ligger klar d. 10. januar.  
- Nanna deltager som studentermedhjælper og kan være behjælpelig med fx 

Tidsskriftsarrangement.  

 

• Status på tidsskriftet Dansk Sociologi 
- Der har været stor forsinkelse i udgivelsen af tidsskriftet Dansk Sociologi i 2017.  
- Bestyrelsen anbefaler, at de enkelte numre fremover skal have  årstal efter det 

kalenderår, som de udgives i. Det vil sige, at de tidsskrifter, som udgives i 2018 
skal hedde 2018, selvom de oprindeligt var tiltænkt 2017. 

- Der skal udgives minimum fire tidsskrifter i 2018.  
- Udgivelsen af tidsskriftet skal evalueres i slutningen af 2018.  
- En revisor skal undersøge, hvordan vi får refusion af moms-betalingen til DJØF. 

Der skal sættes et beløb af til dette.  
- I formandens beretning i Sociologinyt vil Anna omtale de manglende tidsskrifter i 

2017 og beklage dette. 2017 har været et overgangsår med ny udgiver, hvor nye 
arbejdsprocesser har skullet etableres. Der skal linkes til beretningen på 
Facebook.  

 

Forslag t i l  nye ordinære medlemmer af bestyrelsen 
• Alberte – som ordinært medlem 
• Emma – som studentermedlem  

• Jonas Stage i Aalborg foreslås som ny suppleant for studenterrepræsentanterne 
 
Forårets arrangementer 2018 (og tovholder): 

• Januar: Sociologikongres og generalforsamling (SDU Esbjerg) 



- Regner med at deltage: Anna, Anders, Kirsten, Pelle og Nanna (Emma og Alberte 
hvis det er muligt).  
 

• Februar/marts:  
- Foredrag med Deltager Danmark – evt. samarbejde med selskabet for 

kritisk samfundsforskning (Alberte) 
- Alberte og Emma har kontaktet Marshall Ganz, men venter på svar. Hvis han 

svarer nej, kan der formodentlig trækkes andre fra USA til.  
- Kan overvejes at gøre det til forårets store arrangement. Der er afsat et vist beløb 

til honorar.  
- Regner med en varighed af 2-3 timer, hvor der evt. facilitere en workshop inden, 

som man frivilligt kan deltage i.   
- Der skal laves et budget og evt. findes en samarbejdspartner. Eksempelvis 

Sociologisk Institut eller nogle interesseorganisationer/fagbevægelser. 
- Februar/marts vil være et godt tidspunkt for arrangementet. 

 
- Den demokratiske virksomhedsform – Andreas Pindstrup  
      Jørgensen (Emma) 
- Andreas Pindstrup vil gerne holde et oplæg. Evt. gerne med mulighed for at sælge 

sin snart udkomne bog.  
- Han er meget fleksibel ift. datoer. 

 
• April/maj: 

- Niels Ploug og hans bog om ulighed. ”Social arv og ulighed” (åben) 
- Evt. kunne oplægget kombineres med, at en sociolog diskuterer hans bog. En 

mulig kandidat kunne være Malte fra CEVEA, som er sociolog og beskæftiger sig 
med ulighed.  

- Arrangementet kunne også afvikles som udelukkende et foredrag.  
- Søren spørges om han vil være tovholder.  

 
- Digitale metoder (Søren) 
- Udskydes.  

 
- Metodekursus – Emma og Alberte 
- Ønske om et kvalitativt kursus. 
- Vi spørger Bente på Sociologisk Institut – hun har bidraget til bog om 

fokusgrupper. 



- Kan lægges lidt efter, hvornår det passer Bente. Helst ikke eksamensperiode. 
 
 
Efterårets arrangementer 2018 (og tovholder):  

• Forskningsetik (Anna Sofie) 

• Forløbsstudier – metodekursus (Anne-Kirstine) 

• Evt. Stratifikation med Anders 

• Evt. Digitale metoder med Søren 

• Kvant – metodekursus (Anders) – nok først forår 2019 
 
Evt.   

• Jonas Stage har vist stor interesse for at få arrangementer til Aalborg og vil gerne 
hjælpe med at afvikle disse.  
- Foreningen vil gerne støtte arrangementerne i Aalborg økonomisk og med 

annoncering.  
- Nanna tager kontakt til Jonas om eventuelle forslag til arrangementer. Fx Marie 

Bruvik Heinskou.  

 

Næste gang:  
• Elisabeth har undersøgt, hvad det vil betyde, hvis vi nedsætter medlemsgebyret. 

• Det nye medlemskartotek (Kirsten) 

• Hjemmeside til tidsskriftet (Kirsten) 

• Beretning fra NSA-møde på Island (Pelle) 
 


