Referat af bestyrelsesmøde den 11. December 2012
Til stede: Kristian Karlsson, Pelle K. Sørensen, Elisabeth Hultcrantz, Sabine Klinker, Anders Petersen & No
Kampmann (referent)

1: Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt. Pelle tilføjede et punkt til evt. vedr. studiekreds på RUC. Endvidere blev der
tilføjet et punkt om årsberetningen.

2: Valg til bestyrelsen
Der er jo valg til bestyrelsen på generalforsamlingen d. 24. januar. Anders P. er ansvarlig for at skabe et
overblik over hvem der er på valg, hvem der ønsker at genopstille, samt hvem der ønsker at trække sig
(nuværende bestyrelsesmedlemmer bedes derfor orientere Anders herom). Nye kandidater, som ønsker at
bidrage til arbejdet i bestyrelsen, er meget velkommen til at kontakte Anders P. og melde deres interesse.
Der var endvidere et ønske om at få en repræsentant fra SDU/Esbjerg repræsenteret i bestyrelsen.

3: Nyt om hjemmesiden
Punktet blev udskudt, da Kirsten Meyer ikke var til stede.

4: Foredragsrækken
Der blev ytret tak til Kristian for hans arbejde med foredragsrækken dette semester. Der har været afviklet
tre foredrag, da det fjerde desværre blev aflyst i sidste øjeblik af oplægsholderen.
Det blev besluttet at Pelle og No fik til opgave, på næste bestyrelsesmøde, at komme med et udkast til
næste semesters foredragsrække.
Herudover blev reklameringen omkring foredragsrækken diskuteret. Der har været meget svingende
fremmøde til foredragene, og Kristian pointerede derfor vigtigheden af at få reklameret mere bredt end via
vores facebook-side. Vi kan godt blive bedre til at opsøge og invitere relevante netværk. Endvidere kan vi
blive bedre til at reklamere i fagblade, med plakater på andre institutter end sociologi på KU.

5: Nyt om forskningsindikatorer
Punktet blev udskudt, da Gorm ikke var til stede.

6) Ideer til næste års arbejde i bestyrelsen
Det er naturligvis den nye bestyrelse, der på deres konstitueringsmøde bliver enige om hvordan de vil
prioritere arbejdsopgaverne for det kommende år.
Som inspiration blev der alligevel diskuteret et par opgaver som bestyrelsen kan overveje at arbejde videre
med:
At der fremover laves et junior-panel på kongressen, hvor studerende får mulighed for at præsentere deres
arbejde.
At bestyrelsen bliver mere eksplicit i forventningerne til organisationskomiteen for kongressen. Bestyrelsen
ser gerne at der bliver institutionaliseret en prisforskel for medlemmer og ikke-medlemmer på 800 kr
(svarende til et års kontingent), ved deltagelse på kongressen.
Der opfordres til at der afsættes penge til studenteraktiviteter. Pengene skal være nemme at søge, og skal
gøre det nemmere og mere attraktivt for studerende at arrangere sociologisk relevante aktiviteter.
Endvidere påtog Pelle, Sabine og Elisabeth sig opgaven at lave et udkast til hvordan foreningen kan
arrangere en (halv/)dags mini konference med arbejdstitlen ”er du sociologisk opdateret?”. Formålet med
dagen er at lave et tilbud til vores uddannede medlemmer.

7) Evt.:
Pelle kunne berette at han i samarbejde med PhD-kollega Erik Mygind du Plessis, har haft en studiegruppe
på RUC som over efteråret har mødtes og diskuteret forskellige sociologiske problemstillinger. Efteråret
blev afsluttet med en mini konference på KU. Der har været mellem 8-20 deltagere pr gang.
Grundet succesen fortsætter studiegruppen i det kommende semester.

Årsberetningen: Anders P. er tovholder på årsberetningen, og alle der skal levere input bedes sende deres
bidrag til Anders senest d. 7. januar. Anders har orienteret de ansvarlige herom.

