
18. januar 2005  
 
Referat af møde i dansk sociologforening d. 18 januar 2005   
 
Tilstede: Ole Bjerg, Anders Blok, Claus Syberg Henriksen, Rasmus Willig, Lene El Mongy, Rasmus 
Antoft, Lars Damgaard, Katrine Vitus Andersen, Ellinor Colmorten, Morten Jensen, Kaspar 
Villadsen  Afbud: Rasmus Christensen, Elizabeth Hultcrantz, Ulrik Dyrbye   
 
Dirigent: Rasmus Willig    
 
Referent: Lars Damgaard    
 
Forrige referat godkendt.   
 
Dagsorden   
 
1. Årsmøde og generalforsamling  
Anders Blok: Lars Bo Kaspersen fra sociologisk institut, Per Hull Kristensen og Ove Kaj Pedersen 
fra CBS nye center. De vil tale om globalisering og historiske sociologiske tilgange og Per Hull vil 
tale om sin nye bog. Anders har modtaget abstract. Der foreligger ikke info om hvor meget tid 
talerne hver især har. Programmet for formiddagen: vi starter generalforsamlingen kl. 9.30 og vi 
skal spise frokost kl. 12. 5-10 minutters pause mellem hvert oplæg. Hver oplægsholder får 45 
minutters taletid.  
 
Selve generalforsamlingen starter kl. 14 og slutter ca. kl. 18 . Vi bestiller kaffe og kage hos 
medborgerhuset og Morten tager sig af indmeldelser og laver overslag på antallet. Kaspar har 
talt med Café Flora og folk melder sig til med sandwhich først på dagen. Aftensmaden foregår på 
den tibetanske restaurant og de skal have besked en uge på forhånd. Bestyrelsen mødes en halv 
time før og hjælpes ad med opsætning. Vi skal have en medlemsliste med – Ole Bjerg skaffer 
den fra Lene og husker den.     
 
2. Deadline for sociolognyt  
Ellinor har talt med Allan Madsen og Anders Blok skaffer program og sender til Ellinor. 
Kongressen og det endelige program for foredrag annonceres også i sociolognyt. Vi skal henvise 
til Lenes emailadresse på hjemmesiden angående årsmødet.    
 
3. Formandens orientering 
Rasmus har orienteret kantinen på RUC om at vi skal have en kuvertpris og det har de klar i løbet 
af februar. Ved udgangen af 2004 tæller antallet af medlemmer 668.   
 
 4. Evt. vedtægtsændring  
Ole Bjerg har indvending mod at sidestille PhD studerende med almindelige studerende. Det 
ekstra medlem skal kunne indgå på lige vilkår. Det eneste kriterium bliver således, at det skal 
være en studerende.  
 
Der skal være større åbenhed i forhold til at opstille folk til redaktionelt samarbejde. Der skal 
ikke differentieres mellem potentielle redaktionelle medlemmer på baggrund af hvem der har 
opstillet dem. Alle i redaktionen er på valg.  
 
Man skal have ligeså mange stemmer pr. stemmeberettiget som der er pladser i redaktionen. 
Vedtægtsændringen sendes til godkendelse i redaktionen i aften. 2/3 af foreningens medlemmer 
skal stemme for en vedtægtsændring før den vedtages.  



 
5. Hjemmeside  
Foredragsportalen er ikke igangsat endnu, men bliver det inden generalforsamlingen. Den mail 
der bliver sendt til ’alle’ via hjemmesiden, skal håndteres af Lene.   
 
6. Næste års foredragsrække  
Kathrine har lavet et udkast til foredragsrækken, men der er nogle detaljer der ikke er på plads 
endnu. Programmet lægges på hjemmesiden så snart det ligger færdigt.  
 
7. Regnskab og budget  
Kontorforhold er gået lidt over budget på grund af re-etableringen af hjemmeside. Pengene der 
er afsat til studenterseminarer er gået under budget. Overordnet ser budgettet og regnskabet 
fint ud.   
 
8. Kongressen  
Rasmus Willig og Kirsten Meyer ansøger SSF om penge. Kongressen koster 1500 for medlemmer, 
2500 for ikke-medlemmer og 300 for studerende.   
 
9. Eventuelt  
Vi skal have lavet plakater der afspejler hjemmesidens nye layout. Kaspar, Ole, Kathrine og Lars 
tager sig af det.   
 
10. Fotografering  
Vi tog billeder til hjemmesiden af de tilstedeværende, men de vil først være online, når vi har 
billeder af alle. Endvidere blev det besluttet, at vi skriver en lille tekst om os selv, som skal stå 
ved siden af billederne 
 


