
Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Sociologforening, 
Aalborg, d. 17/5 2011 

 
Til stede: Anders P, Anders B, Gorm, Kirsten, Lasse, Mathias, Kristian, Rasmus 
 
Dagsorden: 

1. Valg af referent 
2. Godkendelse af dagsordenen 
3. Nyt om studentermedhjælp – Lasse orienterer 
4. Bestyrelsens input til Dansk Sociologkongres 2012 
5. Samarbejde med Alumneforeningen på CSS – Anders Blok orienterer 
6. Kommende foredragsrække – KBH og Aalborg 
7. Eventuelt 

 
Ad 1.: 
Rasmus blev valgt til referent. 
 
Ad 2.: 
Anders P. havde et ekstra punkt: Konference. Dagsorden godkendt. 
 
Ad 3.: Nyt om studentermedhjælp: 
Lasse har talt med en bachelorstuderende pige om stillingen, og hun vil gerne have den. Det blev 
besluttet at ansætte hende, og hun inviteres til næste bestyrelsesmøde. Stillingen er på omkring 5 
timer om ugen. Opgaverne bliver dem, der blev foreslået på bestyrelsesmødet den 22. marts. Den 
almindelige arbejdsmæssige kontakt vil være til Lene. Anders B. er en ekstra kontaktperson til 
bestyrelsen. 
 
Det blev foreslået at studentermedhjælperen laver en liste over alle relevante e-mail-adresser til 
brug for pr. Kristian og Anders P. har allerede nogen. 
 
Gorm foreslog at udvide indscanningsopgaverne til også at omfatte Tendens, der er et 
kultursociologitidsskrift, der fusionerede med Dansk Sociologi. I første omgang indscanner 
studentermedhjælperen, så meget som muligt af Dansk Sociologi indenfor tidsrammen. Når det er 
færdiggjort, tages der stilling til, hvad vi derefter vil have gjort. 
 
Angående foredrag: Gorm nævnte, at de i Århus har en foredragsrække, som hedder Kritisk Profil. 
Det kunne måske komme ind under Foreningens regi. 
 
Ad 4.: Inputs til sociologkongres 2012: 
Det er blevet efterspurgt fra arrangørerne i Århus af næste kongres, at de gerne ville have videreført 
nogle af de erfaringer, som er blevet gjort ved afviklingen af tidligere kongresser. Det blev 
diskuteret på hvilken måde, man kunne lave forskellige typer sessioner. Der var bred opbakning til 
et forslag om at give noget støtte, vejledning og et skub til studerende, som har lavet opgaver, der er 
værd at få præsenteret på konferencer.  
 
Vejledere opfordres i nyhedsbrev til noget sådant, og universitetsansatte bestyrelsesmedlemmer vil 
selv gå forrest og bringe budskabet videre. 



Anders P. vil skrive/ringe til Århus og videregive erfaringerne, som er kommet op på dette og 
seneste møde. 
 
Ad 5.:  Samarbejde med alumneforening på CSS: 
Anders B. har været væk, så han har endnu ikke snakket med dem. Han vil kontakte dem om et 
samarbejde inden næste møde. 
 
Der blev orienteret om alumneforeningens seneste arrangement. 
 
Vi vil gerne styrke kontakten til færdige kandidater og skabe netværk. Det blev foreslået at lave et 
efteruddannelsesarrangement som vinkel, som det gøres i Århus med deres brush up-dag. 
 
I Aalborg vil Anders P. også gå videre med disse idéer. 
 
Ad 6.: Den kommende foredragsrække: 
 
København: Forslag om at gøre marginalisering til tema blev vedtaget. Lasse og Elisabeth er 
tovholdere i planlægningen. 
 
Aalborg: Det har været vanskeligt at planlægge foredragsrækken i foråret, men vi fortsætter i 
efteråret. Søren Juul, Svend Brinkmann og Marie Østergaard Møller er næste semesters foretrukne 
oplægsholdere.  
 
Ad 7.: EVT. 
 
ISA-Kongres:  
Wonderful Copenhagen er meget insisterende i deres ønske om at få os til at byde på ISA-kongres. 
Udover, at det synes ret urealistisk at få kongressen indenfor en overskuelig årrække, var der 
enighed om, at det er et stort arrangement med meget arbejde, hvilket kræver at der er nogen 
personer, som har stort engagement i opgaven, samt at der er opbakning og samarbejde med 
Sociologisk Institut. 
 
Anders B. vil tage det op med instituttet, og derefter melder Anders P. tilbage til Wonderful 
Copenhagen. 
 
Consulting Editors på ACTA: 
Redaktionen efterspørger flere Consulting Editors samt en ad hoc-liste til reviews.  
 
Bestyrelsesmedlemmerne finder interesserede parter, og melder tilbage til Kirsten, som sender en 
liste videre til ACTA’s redaktører. 
 
Nordisk Sociolog Forbund vil gerne lave en liste over nordisksprogede tidsskrifter, som er relevante 
for sociologer at publicere i. Bestyrelsesmedlemmer undersøger det hver især, og sender lister til 
Kirsten. 
 
Internet-pr: Har vi fået password til facebook-profilen? Anders P. ringer til Rasmus Willig, som 
skulle have det. 

Mødet hævet. Næste møde mandag den 29. august. 



Efter mødet holdt foreningens bestyrelse en hyggelig konstitueringsmiddag på Søgaards Bryghus i 
Aalborg. Bestyrelsen ser frem til arbejdet i efteråret. 


