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2. Økonomi fra kongressen på RUC + økonomi i øvrigt
Det ser fornuftigt ud (et overskud på ca.20.000), dog med det forbehold at det ikke er det endelige udtræk.
Angående overskudsdeling: No vil kontakte RUC. Siden 2010 har vi haft den praksis at dele overskuddet
med det institut der afholder kongressen. Det er også procedure denne gang og fremover.

Foreningens økonomi i øvrigt:
Det ser pænt ud. Der har ikke været store udgifter på det seneste. Der er budgetteret med 10.000 til
studenteraktiviteter, men ingen har søgt om disse midler endnu.
Skulle man informere grundigere om muligheden for at søge midler til studenterarrangementer, nu hvor
ingen har udvist interesse?
Dette punkt behandles under EVT. – punktet ”Synlighed”

3. Studentermedhjælpssituationen
Marie skal på udveksling fra september 2013 til og med februar 2014. Hun undersøger om hun kan finde en
ny kandidat til jobbet, og melder tilbage hurtigst muligt.

4. Bliv Sociologisk Opdateret
Der er 19 tilmeldte, som alle er medlemmer af foreningen. Få er blevet afvist fordi de ikke er medlemmer.
Flere har kommenteret positivt på arrangementet, den slags arrangementer gør, at det giver mening at
være medlem af foreningen.
Skal man overveje denne form for arrangementer, som noget foreningen skal afholde halvårligt?
Man kunne overveje at teame op med Center For Surveyforskning, som afholder oplægs-dage med stort
fremmøde og stor succes.
Lene foreslår at vi får taget billeder til arrangementet. Forslaget møder stor opbakning. Det sørger Lene for.

5. Henvendelse fra skoleelever
Udform standardmail til alle skoleelever, med en henvisning til andre steder man kan søge information,
eller simpelthen bare give besked om at vi ikke varetager den form for henvendelser.

Måske er det bedst kun at informere om at vi ikke kan hjælpe, men at der kan søges informationer hos de
forskere der står i vores forskningskartotek. Men er vores ekspertdatabase tænkt til skoleelever, eller er det
mere henvendt til journalister o.lign. Måske vi kan henvise til SFI?
Det besluttes at Marie udarbejder et venligt standardsvar til skoleelever (til og med gymnasiet), som ikke
sender dem videre til andre, men alene formulerer at vi ikke kan hjælpe. Måske vi kan informere om at de
kan søge i databasen over artikler fra Dansk Sociologi (med link hertil) og se om der er noget af relevans for
dem.

6. Hjemmesiden
Der er indhold på den nye hjemmeside, som man burde rydde op i. F.eks. er ekspertlisten ikke blevet
opdateret, ligesom der kan være opstået flere døde links på listen over relevante links.
Dette oprydningsarbejde kræver først og fremmest en diskussion af, hvad der skal være på hjemmesiden.
Skal det primært være information, eller skal der også være interaktive sektioner på siden?
På næste møde nedsættes en arbejdsgruppe til at se på indholdet af hjemmesiden. Denne arbejdsgruppe
skal orientere sig i gamle mødereferater. Mange beslutninger i forbindelse med hjemmesiden er allerede
blevet taget.
Kunne det fremover være en opgave for studentermedhjælperen, at holde ekspertlisten ajour, og ligeledes
holde øje med listen over links.
Helt aktuelt kunne man kontakte alle der nu er registreret på listen over eksperter, og høre om de fortsat
vil stå her, og om beskrivelsen af deres vidensfelter er rammende. I samme ombæring sendes en opfordring
ud gennem nyhedsbrevet, til alle sociologer om at overveje om de kunne tænke sig at indgå i
ekspertkartoteket.
Fremadrettet kunne man også gøre det til en studentermedhjælper-opgave at orientere sig på en række
relevante hjemmesider, omkring nyheder indenfor sociologien mere bredt. Det kunne være meget godt
hvis foreningen kunne slå nyheder indenfor feltet op på siden.
No foreslår at man løbende (hver måned) laver et interview med en relevant person indenfor sociologiens
verden. Dette kunne også være studentermedhjælperens opgaver. Forslaget møder bred opbakning. Dette
forslag skal hjemmeside-arbejdsgruppen tage stilling til.
Arbejdsgruppen skal desuden tage stilling til forslaget om at linke til ISAs hjemmeside (se under pkt:EVT.)

7. Foredragsrække
Det lykkedes ikke at arrangere en oplægsrække i forårssemestret. Hvad skal vi gøre fremadrettet for at
sikre at vi kan afholde foredragsrækker.
Kristian tager ansvar for planlægningen af foredragsrækken i efteråret.
Forslag på nuværende tidspunkt: Kristian Larsen om sundhed og forhold til kroppen. Anette Olesen
(Odense) om indsattes problemer med gældsstiftelse i forbindelse med sagsbehandling. Christian Borch om
sociology of the crowds. Thea Torbenfeldt om unge indsatte på lukkede institutioner. Annette La Cour –
idrætssociolog. Svend Brinchman.

Kristian trækker på resten af bestyrelsen, hvis han har brug for hjælp i forbindelse med foredragsrækken.

8. EVT.
ISA: Kirsten orienterer: konferencen i Ankara interessant. ISA er ikke længere en ren vesteuropisk/nordamerikansk forening. Der er begyndt at være rigtig mange spændende oplæg fra hele verden.
Man kan tydeligt se den sociologiske udvikling der sker omkring i verden. ISA har desuden en meget
spændende og aktiv blog-sektion på sin hjemmeside. Måske det kunne være interessant at linke til dette på
DSFs hjemmeside. Og måske også til ESAs side?
Kirsten og Martin tager stilling til, hvad DSFs stemme skal være i forbindelse med afstemningen om
Proposed Restructuring of the ISA.
Dansk Sociologikongres: Tidligere har der altid været en repræsentant fra bestyrelsen i
planlægningsgruppen for sociologikongressen. Dette føres ind i skabelonen for aftalen for kongressen, som
et krav fremover.
Formanden kontakter institutleder Carsten Strøby angående næste sociologikongres her på instituttet.
Dansk Sociologi: Når vi administreres under KU betaler vi ikke moms, fordi vi er under deres moms. Dette
giver en besparelse på omkring de 40.000 som ellers ville være tidsskriftets underskud. Problemerne med
finansieringen af foreningens tidsskrift er hermed løst.
Dette betyder at Lene ikke længere kan administrere tidsskriftets økonomi, da hun ikke er ansat som
økonomimedarbejder, men både er ansat af KU og DSF. Vi har brug for at få disse informationer på skrift.
Desuden vækker det undring, da tidsskriftet fortsat hører under foreningen.
I løbet af efteråret må foreningen (med formanden ind over) have kontakt til redaktionen for tidsskriftet og
få diskuteret detaljerne i dette punkt. Kirsten, Heine og Martin skal ind over her.

Foreningens Synlighed: Punktet for strategier for synligheden udskydes til næste møde (efter
sommerferien). Pia foreslår at man retter opmærksomheden mod studiestart i forbindelse med dette
punkt.

Dato for næste møde: 22. august

Punkter til næste møde:
-

Dansk Sociologikongres på Sociologisk Institut ved KU.

