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Pkt 1  
Dagsorden godkendt. Rasmus Willig valgt som dirigent. 
 
Pkt 2 
Ida Schultz 
 
Pkt 3 
Godkendt 
 
Pkt 4 
Rasmus Willig berettede om et lille frafald til nu 725 medlemmer. Årsagen er højst sandsynligt, at 
medlemskab nu skal betales via PBS. 
 
Pkt  5 
Lars Damgaard præsenterede det nye forskningsgruppesystem, med blandt andet opslagstavle, 
mailservice, links osv. LD har adspurgt den systemansvarlige om muligheden for filhåndtering.  
Desuden: RSS-feed på www.sociologi.dk.  
Louise og Lars laver udkast til en flyer, der reklamerer for forskningsgruppesystemet. 
 
Pkt 6 
På et mandat fra generalforsamlingen, fremlagde Rasmus Willig et forslag om at lave et 
forskningspolitisk udvalg, der også vil have ansvar for kontakt til pressen omkring 
forskningspolitiske spørgsmål. Bestyrelsen godkendte de foreslåede medlemmer: Thomas Bøje, 
Niels Bredsdorff og Heine Andersen. Desuden blev det foreslået at rekruttere et medlem fra 
Aalborg Universitet. Udvalgets første opgave bliver at skrive (max) 5 siders forskningspolitisk 
indspil til den kommende evaluering af universitetsloven.  
Bestyrelsen var enige om, at det var vigtigt med en åben, demokratisk proces, der involverer 
medlemmerne så vidt muligt, fx ved at der arrangeres møder på fagmiljøerne, hvor det 
forskningspolitiske udvalgs arbejde kan fremlægges og diskuteres. Nyhedsbreve og plakater kunne 
også være en mulighed, men det diskuteres på et senere tidspunkt. Rasmus Willig og Anette Jerup 
Jørgensen sonderer muligheden for udvalgsmedlemmer i Aalborg. Rasmus Willig udsender 
principper for udvalgets arbejde til godkendelse i bestyrelsen.  
 
Pkt 7 
Ingen meldte sig 
 
Pkt 8 
Alle opfordres (igen) til at komme med nyheder og indhold til nyhedsbrevet.  



 
Pkt 9 
Planlægningen af Nordisk Sociologkongres skrider fremad. Deadline for abstracts udskudt. 
Bestyrelsen foreslog at der blev arbejdet på billig (gratis) overnatning til studerende, fx på en skole.  
Pkt 10 
Klumme af Kasper Villadsen om Klovn er på vej. Der er snor ude til Nanna Mik Meyer, Niels 
Åkerstrøm m.fl. i forhold til nye klummer.  
 
Evt.  
Bestyrelsen vedtog at give 3.000 kroner til den nye alumneforening på Sociologisk Institut.  


