11. januar 2006
Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Sociologforening den 11. Januar 2006.
Tilstede: Rasmus Willig, Ole Bjerg, Lars Damgaard, Elisabeth Hultcrantz, Ellinor
Comorten og Rasmus Antoft
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af forrige referat
4. Formandens orientering
5. Årsmøde (med Honneth) praktiske foranstaltninger
6. Foredrag i Aalborg
7. Opfølgning af arbejdsopgaver og målsætninger
8. Generalforsamling
9. Evt.
Ad 1. Rasmus Willig blev valgt som dirigent
Ad. 2. Rasmus Antoft blev valgt som referent
Ad. 3. Referat godkendt. Samtidig bemærkes det, at referat fra forrige
bestyrelsesmøde endnu ikke er afleveret til godkendelse.
Ad. 4. Formanden orienterede om følgende:
- Medlemstallet er steget til i alt 819 medlemmer
- Århus Universitet vil gerne være vært for næste Nordiske sociologkongres. Beslutning
herom træffes på Generalforsamlingen.
- Mangler en årsberetning fra Forlaget Sociologi. Formanden rykker for beretningen.
Ad 5. En lang række praktiske opgaver ifm. årsmødet og generalforsamlingen blev
diskuteret, og forskellige arbejdsopgaver blev fordelt mellem
bestyrelsesmedlemmerne. Punktet uddybes ikke yderligere.
Ad. 6. Rasmus Antoft orienterede om, at der afholdes to medlemsforedrag i Aalborg.
Datoer og endelige overskrifter er endnu ikke fastlagt, men foredragsholderne bliver
henholdsvis Maria Appel Nissen og Trine Lund Thomsen. De endelige datoer og
overskrifter bliver lagt på foreningens hjemmeside Ad.
7. Opfølgning af arbejdsopgaver:
- Ellinor Colmortens skriftlige oplæg til hjemmesiden ”introduktion til sociologi for
folkeskolen….” blev præsenteret samt diskuteret, og ændringer til teksten blev indført.
Teksten bliver lagt på foreningens hjemmeside.
- De udarbejdede profiler af sociologer bliver lagt på hjemmesiden mandag den 16.
januar Opfølgning og ændring af målsætninger blev ikke diskuteret, men tages op på
et senere bestyrelsesmøde
Ad. 8. Punktet ”Generalforsamling” drejede sig om den praktiske detailplanlægning af
dette års Generalforsamling herunder rekvirering af årsberetninger, formulering af

indkaldelser og dagsorden, indføre vedtægtsændringer fra 2005 i foreningens
vedtægter etc.
SociologNyt udkommer i denne forbindelse den 23. januar (se foreningens
hjemmeside).
Punktet uddybes ikke yderligere.
Ad. 9. Evt.
- Foredragsplan for København, 2006 præsenteres i overskriftsform i SociologNyt.
- Det blev besluttet, at SociologNyt fremover udkommer i elektronisk form, og det
bliver publiceret på foreningens hjemmeside. Det betyder samtidig, at papirudgaven
udgår! Det vil dog i fremtiden være muligt at rekvirere en papirversion ved kontakt til
foreningens sekretariat.
- Indkaldelse til generalforsamlingen vil dog stadigvæk ifølge vedtægterne ske pr.
brev.
- Næste bestyrelsesmøde bliver den 24. marts, 2006.
Mvh.
Rasmus Antoft

