
Referat fra møde i Dansk Sociologforenings bestyrelse d. 17. juni. 
 
 
 

1. Orientering 
Tidskriftet Dansk Sociologi er netop udkommet, og nr. 2 kommer snart. Der er flere spændende 
temanumre på vej. 
Det er lige nu muligt at købe de gamle numre af Dansk Sociologi – meget billigt. 
Vores militærnægter Malte har lavet rigtig mange lydfiler. Herudover har han taget sig af 
forefaldende opgaver. 
Der vil givet vis blive et pladsproblem fremover, i forhold til at finde en plads til kommende 
militærnægtere, når sociologi smelter sammen med antropologi efter sommerferien. Det er 
derfor usikkert, om det er muligt at fortsætte med denne ordning. 
Alle opfordres til at tænke over opgaver, som nye militærnægtere kan tage sig af. 
 
Der har ikke været mange tilbagemeldinger på etablering af forskningsgrupper. Rasmus W har 
etableret 2 forskergrupper, som primært består af studerende. 
Rasmus Antoft forsøger at få etableret nogle forskningsgrupper i Aalborg. 
 
2. Foredragsrækken i efteråret 2007. 
Der er planlagt 4-5 foredrag i efteråret. 
Der er planlagt 2 i september, med start d. 19. september, 1 i oktober, 1 i november og 1 i 
december. 
Plakat med foredragsrækken skal være færdig i starten af september. Djøf står for trykningen.  
Foreningen har købt en række dokumentarfilm. Men det er lidt tvivlsomt,om vi kan vise dem 
offentligt på grund af problemer med ophavsretten. Vores møder er åbne, og må derfor opfattes 
som offentlige.  
 
3. Evt. 
Foreningens sommerfest flyttes til efteråret. No vil arbejde videre med dette og kontakte Line. 
 
Det blev foreslået, at vores militærnægter kunne lave en brugerundersøgelse, som kunne 
afdække hvem medlemmerne er, deres ønsker til foreningen og komme med forslag til 
aktiviteter, som foreningen kan arbejde videre med. 
 
Vi mangler en redaktør til nyhedsbrevet. No vil overveje at påtage sig opgaven. 
 
Lars vil arbejde videre med at lave en fotokonkurrence i efteråret. 
 
Den næste nordiske sociologkongres er i 2008. Århus Universitet står for at arrangere 
kongressen. På grund af afholdelse af den nordiske sociologkongres bliver der ikke etableret en 
dansk sociologkongres i 2008. 
 
Der skal laves en hvervekampagne ved semesterstart. 
Line tager sig af KU og Rasmus tager sig af Roskilde Universitetscenter. 
 
Det har været svært at få SAF på Roskilde Universitetscenter til at fungere, fordi folk kun er på 
socialvidenskab i 1 år. Det forsøges, at få startet noget op ved næste semesterstart. 



 
I efteråret vil mandag blive fast mødedag for bestyrelsens møder. 
 
Første møde er mandag d. 10. september kl. 17.30-19.30. 
Resten af efterårets møder aftales d. 10. september. 
 
 


