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Dagsorden 
1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referent. 
3. Godkendelse af forrige referat. 
4. Opdatering af hjemmeside. Noget nyt – nye ideer? 
5. Formandens orientering. 
6. Køreplan for generalforsamling og årsmøde 
7. Afvikling af Eskil (militærnægter) 
8. Tidsskriftet 
9. Klumme 
10. Nyhedsbrev 
11. Ekspertlisten 
13. Evt. 
 
 

1. Valg af dirigent 
Rasmus Willig blev valgt som dirigent 
 
2. Valg af referat 
Eskil Halberg blev valgt som referat 
 
3. Godkendelse af forrige referat 
Referatet godkendt 
 
4. Opdatering af hjemme. Noget nyt – nye ideer 

• Nyhedsbrevet blev sidst sendt ud til 853 personer. Dette er en positiv fremgang. 
• Der er kommet 30 nye medlemmer siden den nye hjemmeside er kommet på benene. 
• Artiklerne fra DJØF kan ikke ligges på hjemmesiden. Vi kan linke til artiklerne fra 

hjemmesiden, da DJØF ikke gav lov til at vi fik artiklerne. 
• Der skal tjekkes op på sociolog-job profilerne. Send dem til Lars hvis i har nogle. Husk 

billede! 
 
5. Formandens Orientering 

• Medlemstallene svinger lidt, men der er kommet flere færdiguddannede medlemmer, hvilket 
er godt da kontingentet er større. 

• Medlemstal: 839 
• Kandidater: 310 
• Studerende: 539 
• Regnskabet ser glimrende ud. Egenkapitalen er genrejst til ca. 228.819,09 kr. efter at have 

haft et stort udlæg(se i øvrigt regnskabet). 
 
6. Køreplan for generalforsamlingen 

§ Der er lavet et udkast til generalforsamlingen lørdag den 24. februar. 



§ Der skal bestilles noget mad fra en slagter til ca. 40 per kuvert. Folk bestiller via mail til 
Lene, såfremt Lene er blevet orienteret. 

§ Der skal reklameres i månedsbrevet for generalforsamlingen. 
§ Rasmus redigerer og sammensætter årsberetningen sammen med Ida. Her skal indleveres 

beretninger fra de forskellige afdelinger og grupper i god tid. Årsberetningen skal ligge 
færdig den. Første februar. Samme dag pakkes breve. 

§ Rasmus tjekker op på valg til bestyrelsen og hvem der stiller op. 
§ Beskrivelsen til årets tema skal rettes igennem igen. Den skal gøres mere ”læsevenlig” eller 

”funky”. Beskrivelsen skal skæres lidt ned så den fylder ca. en halv side. Måske skal den 
skrives lidt op omkring oplægsholderne. 

§ Jagten er gået ind efter endnu en oplægsholder. Der er forskellige bud på forfattere: Susanne 
Brøgger, Jan Sondergaard og Knud Romer. Eskil prøver at kigge efter forfatterne. 

§ Ida kigger efter Medie/spin-personer: Michael Kristiansen, Rasmus Jønsson, Jens Oluf 
Jersild. 

 
7. Afvikling af militærnægteren 

§ Eskil Holder op, men der kommer en ny militærnægter i slutningen af februar. Eskil Har 
indsamlet en del foredrag og forelæsninger, og indsamlet nogle interview med sociologer. 
Det har været en succes med militærnægter. 

 
8. Tidsskriftet 

§ Rasmus har sendt et brev til tidsskriftets redaktion. Her opridser han en række forslag til 
besparelser på tidsskriftet, da det ikke løber rundt lige nu. Alle besparelserne skal ikke 
nødvendigvis ske, men de er listet op som overvejelser. 

§ Ikke ny kunstner hver gang 
§ At skære ned på layout generelt 
§ Måske kun to farver 
§ At indhentet kontrol tilbud ved andre trykkerier for måske at presse prisen 
§ Sæt papir kvaliteten ned 
§ Indskærpe at tidsskriftet skal være på under 100 sider. 

 
9. Klummen 

§ Rasmus har skrevet en klumme som bliver sendt ud snarest. Andre kan kigge på den inden 
den bliver smidt ud i det offentlige. 

§ En mulighed kunne være at Steen Nepper Larsen skrev en klumme om hans oplæg til 
årsmødet. 

 
10. Nyhedsbrev 

§ Der er endnu ikke fundet en redaktør på nyhedsbrevet. Martine er ikke længere et emne. 
Jakob er blevet nævnt som et andet bud. 

§ Idet næste nyhedsbrev kan foreløbigt følgende emner nævnes: 
§ Klummen er klar 
§ Årsmødet. Sæt kryds i kalenderen 
§ Der er kommet endnu en omgang lydfiler. 

 
11. Ekspertliste 

§ Der skal flere på ekspertlisten. Dels flere emner, dels flere eksperter under emnerne. Dette 
skal videre diskuteres til næste møde. 



 
12. Evt. 
 
Næste møde er tirsdag den 11 Januar… 


