13. marts 2012
Referat af Bestyrelsesmøde i Dansk Sociologforening – tirsdag den 13. marts kl.
17.00 på restaurant Cofoco, Abel Cathrines Gade 7, Kbh. V.
Til stede: Kirsten Meyer, Sabine Klinker, Marie Blomgren, Elisabeth Hultcrantz, No
Emil Kampmann, Pelle Korsbæk Sørensen, Anders Blok, Rasmus Klarskov, Lasse
Liebst (referent).
Mødet begyndte med en refleksion over, at vi skal snart snakke om de generelle
linjer for foreningen: Hvad vi vil, hvor vi skal hen. Dette blev bifaldet og der var
enighed om, at vi dedikerede næste møde til denne generelle diskussion. Som
forberedelse hertil skal bestyrelsesmedlemmerne sende konkret forslag til Anders
Petersen inden næste møde, således at dette både får en visions- og en praksiskarakter.
NSF-kongressen på Island: No Kampmann orienterer
På det seneste møde i NSF evalueredes konferencen i Oslo. Der blev rejst kritik om
det relativt høje deltagergebyr ligesom at maden måske ikke var god nok. Bort set
fra disse skønhedsfejl var konferencen en stor succes med et højt deltagerantal,
knapt 300.
Man havde gjort sig den erfaring, at det ikke er smart at abstrakts og papers
administreres af sessionernes tovholdere: resultatet er, at de ikke bliver bredt
tilgængelige for øvrige konferencedeltagere.
Der arbejdes pt. på at samle alle sociologisk relevante tidsskifter i Norden på en
hjemmeside. Dette inkluderer i alt ca. 25 stk. Det må overvejes, hvordan dette
indarbejdes på vores nye hjemmeside.
Det blev behandlet en ansøgning om økonomisk støtte fra det islandske forbund til
deres nationale sociologi trinskift; det er et forsøg på at løbe deres relativt nye
tidsskrift i gang.
Der gives igen konference støtte til kandidat studerende i forbindelse med den
kommende nordiske sociologikongres. Der gives kun støtte til deltagelsesgebyret,
ikke transporten. Det besluttedes, at de danske studerende der får støtte,
forpligter sig til at skrive noget om deres tur, til ’sociologiske tanker’ på
hjemmesiden. En art mini evaluering.
ISA – Tur til Beirut. Kirsten Meyer orienterer
Færre byer har budt ind på ISA konferencen end forventet – og et latin-amerianske
bud, der ellers ville være det oplagte, er helt udeblevet. I alt fem byer har inkl.
KBH budt ind. Det giver os relativt gode chancer og bedre end først antaget.
Wonderful Copenhagen har lagt et stort og professionelt stykke arbejde.
Vi er tre der tager af sted til Beirut, hvor ISAs placering bliver endeligt besluttet:
en fra Wonderful Copenhagen, en fra Bellacenteret og endeligt Kirsten Meyer.
Budgettet er blevet afstemt efter at de økonomiske eksperter, der var inde over
ISA konferencen i Gøteborg har været inde over det.
Hjemmesiden. Kirsten Meyer orienterer
Hjemmeside, vi er gået i gang, og de laves flere ting om. Den forventes færdig om
et par uger. Et udkast rundsendes til bestyrelsen til test.
Foredragsrækkerne 2012 – Lasse Liebst og Anders Petersen orienterer
I Aalborg er der tre datoer i spil, med foredrag. Temaet er lykke. I KBH forsøger
man sig på en mere tema-løs model, der primært annonceret over virtuelle
medier.

Eventuelt: Pelle Korsbæk Sørensen kunne berette, at de danske universiteter
samler alle phd kurser på en portal. Det er et fremskidt. Endvidere fortalte han, at
der på RUC er etableret en sociologi kreds, hvor vi læser kritisk om lykke. Oplagt at
finde en studenterrepræsentant i dette regi.
Sabine Klinker påpeger, at vi bør arbejde yderligere på samarbejdet med alumne
foreningerne. Dette skal inkluderes mere centralt i vores langsigtede og generelle
strategi for foreningen. Djøf støtter projektet.
Konstitueringsmiddag: Efter mødet fik vi en dejlig middag og en hyggelig stund
sammen: Alt i alt et meget vellykket arrangement!

