Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Sociologforening 14. januar 2009
Til stede: Line Brinch Jepsen, Kristian Karlson, Lars Damgaard, Louise Hviid, Kirsten Meyer,
Elisabeth Hultcrantz, Gitte Sommer Harrits, Anders Søndergaard og Martin Carstensen
(militærnægter).
1. Dirigent
Line Brinch Jepsen
2. Referent
Martin Carstensen
3. Godkendelse af forrige referat
Referat godkendt
4. Årsmøde/generalforsamling
Manchet til årsmødet blev godkendt.
Vi har fået årsberetninger fra Århus og Sociologisk Udsyn. Øvrige mangler og bedes fremsendes
hurtigst muligt.
Der er fundet to foredragsholdere til årsmødet: Jakob Høgel og Ib Bondebjerg. Programmet til
årsmødet indrettes efter de to oplægsholdere. Lars melder tilbage med klokkeslæt, hurtigst muligt.
Invitation til årsmødet skal sendes til medlemmerne i uge 6. Vi gør som sidste år og sender en
enkelt side med manchet og program til årsmødet og et link til SociologNyt på hjemmesiden. Samt
evt. datoer for foredragsrækken på bagsiden, hvis programmet bliver klart. Vi mødes en dag i uge 6
og hjælper Martin med at pakke breve.
Martin sørger for frugt, chokolade, kaffe og vand/øl til årsmødet.
Louise og Martin står for den praktiske side af den efterfølgende fest i Katedralen.
Der arbejdes på plakater og anden pr til årsmøde og generalforsamling. På sidste møde blev det
aftalt at Malte skulle lave plakater til årsmødet og foredragsrækken. Line følger op på hvad status er
for plakaterne.
5. Regnskab
Bemærkninger:
- 50.000 mindre i kontingentbetaling sammenlignet med sidste år.
- 41 færre medlemmer end sidste år.
- Kravet om tilmelding til PBS fører til lavere udgifter til Dansk Sociologi, da udsendelsen af
tidsskriftet stoppes straks ved manglende betaling.
- Udgifter til medlemsmøder er fordoblet, da universitetet kræver 10.000 kr. for leje af
foredragssal. Det diskuteredes om der kunne findes en billigere eller gratis sal at afholde
møderne i.

-

Regnskabet sendes til vores revisorer til godkendelse.

6. Nyhedsberevet
Kristian overtager ansvaret for udsendelse af nyhedsbrevet.
7. Evt
Foredragsrækken er ved at være på plads, men der mangler dog stadig bekræftelse fra nogle af de
inviterede foredragsholdere. Der er inviteret en blanding af akademikere og praktikere til at tale om
visuel sociologi/antropologi som metode.
Foredragsrækken må forventes at have bred appel, så der skal reklameres på Filmskolen,
medievidenskab, antropologi, etc.
Der arbejdes på en plakat til foredragsrækken.
Gitte præsenterede regnskab for Nordisk Sociologkongres 2008.
Herudover kunne Gitte fortælle, at der oprettes en suppleringsuddannelse i sociologi ved Aarhus
Universitet. Uddannelsen rettes mod humanister og gennemføres i et samarbejde mellem
Statskundskab, Idehistorie og Antropologi.
Anders fortalte at fildelingssystemet på sociologi.dk er ved at være klar til anvendelse.

