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Referat af bestyrelsesmøde 12. november 2008 / Dansk Sociologforening   
 
Til stede: Rasmus Willig, Kristian Karlson, Louise Aagaard Hviid, Anders Søndergaard, 
Lars Damgaard, Elisabeth Hultcrantz, Martin Carstensen (militærnægter)   
 
1. Valg af dirigent  
Rasmus blev valgt som dirigent.   
 
2. Valg af referent  
Martin blev valgt som referent.   
 
3. Godkendelse af referat fra sidste møde  
Referatet er endnu ikke rundsendt og kunne derfor ikke godkendes.   
 
4. Hjemmeside/ny webmand   
Lars’ gruppesystem fungerer godt   
 
Lars oversætter hjemmesiden   
 
Annoncering via Google ads? Det undersøges hvad minimumsudgiften er.   
 
Nyhedsbrevet er for ustabilt mht. udkommelsestidspunkt. Skulle udkomme minimum 
hver måned, men det er ikke lykkes. Det blev diskuteret om man skulle skiftes til at 
redigere nyhedsbrevet. Eller som kædebrev.   
 
Alternativ model med et nyhedsbrev i kvartalet med løbende reklameindslag om 
foreningens foredrag.   
 
Martin laver en plan for et år (indlagt sommerferie) for redaktørstillingen, der går på 
skift mellem medlemmerne af bestyrelsen.   
 
5. Formandens orientering   
Flot fremgang i medlemstallet, 45 nye medlemmer.   
 
Det planlægges at sende breve ud til kandidater og medlemmer med opfordring om at 
melde sig ind i foreningen eller at få bekendte og kolleger til at melde sig ind.   
 
6. Dansk sociologkongres  
Der mangler tilsagn fra institutleder. Vi rykker igen.    
 
7. Årsmøde/generalforsamling   
Der er flere af bestyrelsesmedlemmerne der af forskellige årsager er pressede 
tidsmæssigt. Bestyrelsen kunne godt bruge frisk blod. Alle opfordres til at kigge sig 
omkring i deres respektive miljøer.   
 
Nyhedsbrev kan sendes ud før generalforsamlingen: Er der nogen med interesse for 
bestyrelsesarbejde?   
 



Der skal vælges to nye repræsentanter til Nordisk Sociologforenings bestyrelse.   
 
Ideer til årsmødet, interessante forelæsere, et sjovt indslag?  
- Visual sociology, billeder, fotografi + noget af det sociale. Louise undersøger om hun 
kan finde nogen interessante foredragsholdere.  
- Fest for de studerende. Martin og Louise ser på det.   
 
8. Tvungen betaling over pbs   
Bestyrelsen holder fast i kravet om PBS for at opnå mere stabile medlemskaber.   
 
Ny oprettelsesformular på hjemmesiden, så det er et krav at medlemskabet opkræves 
via PBS. Dvs. to nye rubrikker i oprettelsesformularen.   
 
9. Nyt punkt: Foreningens økonomi   
Det ser fint ud.   
 
Der diskuteredes herefter deltagelse på International Sociological Association-
konference.   
- Det er nu muligt at søge om oprettelse af workshops ved kongressen i Göteborg i 
2010  
- Forskningsgrupper under Dansk Sociologforening kan ansøge om dækning af 
kongresgebyret (hvis man er workshopleder) ved ISA.   
 
10. Nye projekter?   
Et sociologisk sladderblad. Der er ikke sket noget siden sidst. Kunne man bygge videre 
på ’I porten’s koncept?   
 
Forslag til foredragsrække til næste semester  
- Cafe-stemning før foredraget - Lidt mere om virkeligheden, konkrete fænomener  
- Tematik: Visuel sociologi  
– hvordan kunne man ændre konceptet for foredraget  
- Forskningspolitisk tema, universitetsloven. Men er det hvad forpligtelsen består i? 
Måske nærmere et projekt om at skabe debat i den bredere offentlighed. 


