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Sidste referat godkendt.
Formandens orientering
• Der er givet penge til reboot68-arrangementet, der finder sted 17. maj 2008.05.18
Forskningssystem
• Er oppe at køre
• Grupper oprettet (opret gerne flere!)
• Grupper fra den nordiske sociologkonference kan fortsætte i systemet (vi reklamerer således
ikke før kongressen).
Forskningspolitik
• Formanden har skrevet til ’professorerne’ – det kommende forskningspolitiske udvalg
under sociologforeningen. Formanden sender en kopi af brevet rundt.
• Den fagpolitiske dag forventes at løbe af stablen d. 19. september. Dog ikke besluttet
endnu.
Nyhedsbrev
• Tentativt ud mandag morgen (d.19.5)
• Indhold:
o Ny klumme
o Foredrag på onsdag d. 21.5 om virksomhedernes sociale ansvar
o Forskningsgruppesystem
o Underskriftsindsamling
o Deltagelse på sociologkonference kan også lade sig gøre uden paper. Det kan betale
sig at melde sig til inden d. 1. juni.
• Næste nyhedsbrev bliver i slutningen af juni
o Vi ønsker god sommerferie fra sociologforeningen
o Nævner fx Sennetts nye bog
o 10 linier om reboot68 (vi får én af arrangørerne til at skrive dem)
Nordisk sociologkongres
• 180 abstracts optaget
• Det sidste er ved at falde på plads
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Underskudsgaranti på 30.000 kr.

Orientering fra Århus
• Der har været tale om et nyt ”sociologisk center”, der skal gå på tværs af de eksisterende
institutter for dem, der bedriver sociologisk forskning.
• Modstand mod dette center fra centralt hold.
• Lige nu er intet sikkert.
NSF
•
•

•
•

25 studerende med paper til konferencen understøttet
Strategi for, hvordan NSF vil hjælpe ISA-konference, der afholdes i Göteborg. Tanken har
været at hjælpen skulle gå igennem et mediecenter.
o Rasmus mener, at sociologforeningen hellere vil lade være med at betale. Det må
Morten gerne signalere i NSF.
Der er stadig penge til studenterprojekter.
Der er gode takter i NSF i forhold til at de nationale forbund deltager aktivt og bruger NSF
(fx gennem strategier for at hverve af nye medlemmer)

Ny webmaster
• Lars stopper
• Lars har fundet en kyndig, der forventes at overtage efter sommerferien.
Foredrag næste semester
• Forskningspolitik i centrum via ”forskningspolitiske dage”
o Gerne 3 stk.
o Rasmus er primus motor
o Der skal være presse på.
o Første dag d. 19. september 2008 (se ovenfor).
o Forslag om at lave et ”forskningspolitisk udvalg for studerende”, der kan være med
til at afholde én af de tre forskningspolitiske dage. Rasmus snakker med folk fra
reboot68-projektet.
• Herudover 4 almindelige foredrag.
o Det er helt centralt, at planlægningen allerede nu går i gang.
o Kristian sender forslag og opfordring rundt.
Økonomi
• Intet endnu, kommer snart.
Næste møder
• Man. 8. september 2008, 17.30, samme sted
• Tors. 2. oktober, 17.30, samme sted
• Tirs. 4. november, 17.30, samme sted
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