
Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Sociologforening d. 11. januar 2007 
 
1. Valg af dirigent 

Rasmus Willig blev valgt. 
 

2. Valg af referent 
Lars Damgaard blev valgt. 
 

3. Godkendelse af forrige referat. 
Referatet blev godkendt. 
 

4. Formandens orientering 
Der er mange, der har meldt sig ud på det sidste og vi er nede på 495 studerende og 295 
almindelige medlemmer. Det skyldes efter alt at dømme, at der er mange, der meldte 
sig ind i forbindelse med kongressen i 2005 og at en del af disse har meldt sig ud igen. 
Udmeldingerne er desuden kommet samtidig med at vi har indkrævet kontingenter. 
 

5. ESA 
I ESA er det glade for Danmark, eftersom vi tilsyneladende er de eneste, der betaler 
kontingent. Rasmus Antoft deltog i mødet i Paris og mødet handlede om hvordan man 
kan søge EU midler fra 7. ramme program. Det interessante var, hvordan man via ESA 
kunne påvirke EU til i højere grad at tilgodese sociologi. For at man kan bede 
kommissionen om penge, har man nedsat en arbejdsgruppe, der skal finde ud af, hvad 
der kendetegner europæisk sociologi. Derudover blev der talt om et ideoplæg til en 
kvalitativ database (på samme måde som European Social Survey i kvantitativt baseret  
forskning). Desuden en ide til et review-panel, der skal tage sig ansøgninger til 7. 
ramme program. Opfordringer til danske navne i review-panel var: 

Thomas Boje, Heine Andersen, Antje Gimmler, Margaretha Bertilsson 
 

6. Interessegrupper i foreningen 
De tyske og franske sociologforeninger er meget anderledes end den danske. Det er 
frem for alt forskere og orienteret mod løbende workshops. Ideen om løbende 
workshops tages op og skal forsøges implementeret i Danmark (se også pkt. 10) 
 

7. Orientering fra NSA 
NSA holder møde i Stockholm i februar og anmodningen om penge til sociologprofil-
projektet er som bekendt godtaget og oppe at køre. 
 



8. Orientering fra ISA 
Der har været verdenssociologkongres i Durban. Der var ca. 3200 deltagere. Rasmus 
foreslår, at den danske sociologforening anmoder om at være vært for både ESA og ISA 
- også selvom det kan have meget lange udsigter. Der blev valgt en ny formand (som var 
fransk). 
 

9. Ansøgning til DUF?  
Der er kommet brev fra DUF og der er kommet nye tilskudsregler. Spørgsmålet er 
stadig at finde ud af, om foreningen skal opdeles i en ungdomsforening og en 
seniorforening og hvad, det i givet fald har af konsekvenser for relationen mellem de to 
undergrupperinger af foreningen. Vi skal have holdt et møde med DUF, hvor vi finder 
ud af, hvilke formalia, der forhindrer os i at få tilskud. 
 

10. Opfølgning på de gamle målsætninger og formulering af nye 
målsætninger for det kommende år. 
Vi har gennemført: lydfiler, ny hjemmesider, møde aktiviteter.  Der har dog ikke været 
stabilitet i foredragsrækken. 
Nye målsætninger 
Ny militærnægter (til optagelse af lydfiler, scanning af dansk sociologi og ad hoc.) 
 
Etablering af forskningsnetværk laves på hjemmesiden.  
Der afsættes 5000 kroner til etablering af online-systemet, der skal kunne håndtere 
netværkene. Opdelingen kunne basere sig på de workshop-kategorier vi kender fra 
sociologkongressen og Charlotte tilføjede, at det kunne være smart at indtænke 
specialiseringslinierne på KU som en del af opdelingen. 
 
Sociologprofiler følges op (der skal laves flere) 
Sociologiske Seniorer (for pensionerede sociologer) 
Gerne med et etableringsarrangement - Elisabeth følger op på det. 

 
Vi vil desuden afholde en vinterfest og en sommerfest for at skabe mere for 
medlemmerne. 
 

11. Regnskaber 
Regnskabet ser fint ud og foreningen har et overskud på 8298,38 kroner. I følge 
budgettet for 2007 vil der være et overskud på 2250 kroner. 
 

12. Valg, årsmøde og generalforsamling 



 
Ulrik Dyrbye og Abid trækker sig. 
No Emil Kampmann stiller op som afløser fra Ulrik. 
Morten Jensen bliver suppleant. 
Jesper Høj Rasmussen stiller op i stedet for Morten Jensen. 
Eskil vil gerne være frivillig i foreningen. 
Rasmus Antoft trækker sig og foreslår Annette Jerup [stavelse] eller Gunnar Skott 
Reinbacher. 

 
Steen Nepper Larsen har sagt ja til at komme om morgenen d. 24. februar og 
generalforsamlingen går i gang umiddelbart efter.  
 
Vi forsøger desuden at arrangere en paneldiskussion på baggrund af rapporten om 
’sociologiens muligheder’. 
 
No er praktiker på dagen (evt. sammen med Line Brinch). 
Ellinor er redaktør på Sociolognyt 2007 og Lars sammensætter et dokument.  

 
13. Eventuelt 

Nyhedsbrev sendes ud i slutningen af januar – Ida er stadig ved at finde en afløser for 
Martine. 
Klumme sendes til Lene på søndag og lægges online hurtigst muligt. 

 
 

 
 

Næste møde er d. 1. februar (i forlængelse af pakning af breve) 
 


