Referat
Bestyrelsesmøde i Dansk Sociologforening
Tirsdag d. 2. maj.
Til stede var
Anders, Mathias (referent), Rasmus, Kirsten, Lene og Elisabeth
Pkt. 1
Nyt om efteruddannelsesinitiativ.
Oplægsholder fraværende, punktet gennemgås derfor ved kommende møde.
Pkt. 2
Nyt om studentermedhjælp
Oplægsholder fraværende, punktet gennemgås derfor ved kommende møde. Dog diskuteredes nye
ideer til studentermedhjælperens arbejdsopgaver under ’Evt.’
Pkt. 3.
Henvendelse fra Wonderful Copenhagen bl.a. med henblik på om DS kan være vært for World Congress
of Sociology 2018.
Det besluttes at Anders formulerer mail til Lene fra WC, hvori han informerer om, at sandsynligheden
for at et sådan værtskab bliver aktuelt indenfor den kommende årrække, er meget lille. Dette skyldes
blandt andet, at verdenskongressen kører efter geografiske turnusprincipper, og at Skandinavien
(Göteborg) så sent som sidste år bar værtskabet.
Pkt. 4.
Bestyrelsens input til Dansk Sociologkongres 2012
Det diskuteres, om ikke det bør overvejes, at lægge kongressen på et tidspunkt af året, hvor det i mindre
grad går ud over studerendes eksamensperiode. Som det er nu, finder kongressen sted den 21. og 22.
januar, hvor en del studerende er eksamensramte.
Det fremhæves, at repræsentanter for forlagene skal have tid til at præsentere og sælge deres udvalg,
hvis det skal give mening at invitere dem. Derfor skal pauserne fx være af en vis længde.
Desuden foreslås, at festmiddagen placeres på den første frem for på den sidste aften, for at øge
antallet af deltagere.
Det besluttes, at dette punkt tages op på et kommende møde, hvor der kan komme flere input.
Pkt. 5.
Samarbejde med Alumneforeningen på CSS
Anders Blok, som ikke er til stede, tager dette emne op ved kommende møde.
Pkt. 6.
Status på studenterlegater ifm. Nordisk sociologkongres.
No har d.d. gjort status i en mail sendt til bestyrelsen.

Det overvejes om der bør laves et sær-nyhedsbrev om, at der er mulighed for at søge NSF om midler.
Pkt. 7.
Tilbagemelding til Kirsten om reviewere til ACTA
Kirsten sender mails ud og forhører sig om, der ikke er nogle ikke-aalborgensere, der vil påtage sig
hvervet.
Pkt. 8
Nyt om ansøgninger til Nordisk Sociologforbund
Kirsten informerer om, at hun har fået en henvendelse fra NSF vedr. en norsk undersøgelse, der vil
opgøre, hvilke tidsskrifter for henv. sociologi og samfundsvidenskab, der findes i Norden. Kirsten
modtager i den kommende tid inputs på, hvilke tidsskrifter, der er relevante at få med i en sådan
opgørelse.
Evt.
Hjemmesiden
Webmaster Jesper er syg, og kan derfor ikke komme og berette. AP beder Jesper om at komme med et
oplæg til, hvad der skal ske med sitet som distribueres videre til bestyrelsen.
Facebook
Vedr. Facebook ligger der noget arbejde i at få gruppen ’Dansk Sociologforening’ promoveret via
Facebook.
Foredrag
Det foreslås at foredrag fremover skal annonceres – dels (1) via hjemmesiden, dels (2) via remindermails
til studerende ved alle relevante institutioner og dels (3) ved at kontakte grupper, for hvem et
forhåndenværende foredrag med et specifikt tema kunne tænkes at være særligt interessant.
Ift. (2) foreslås det ydermere, at den kommende studentermedhjælp får til opgave at stå for systematisk
frem imod hvert foredrag at udsende mails til relevante distributionslister for studerende.
Studentermedhjælperen kan desuden få til opgave at optage foredragene.
Foredragsrækken til efteråret skal planlægges og Elisabeth samarbejder i øjeblikket med Kristian om
dette. Hun sender en skrivelse ud inden næste møde og informerer herom. Bestyrelsen opfordres til at
overveje forslag til kommende foredragsholdere!
Det besluttes, at lageret af sodavand og øl tømmes ved de kommende arrangementer, og at vi herefter
går over til kun at udbyde vand ved foredragene.

Skat og fradrag
Øjvind Larsen har henvendt sig, og spurgt om mulighederne for indberetning til SKAT af det betalte
kontingent. Fra 2010 kan medlemmer ikke selvindberette, det er derimod op til foreningerne. Hertil er
det et krav, at indhente cpr-numre på foreningens medlemmer. Det vedtages, at forbruget af de
ressourcer, som skulle bruges til at indhente cpr-nr. på alle medlemmer, ikke stemmer overens med de
relativt få og små økonomiske gevinster, der kan vindes ved en sådan ordning. Til gengæld besluttes, at
hvis enkelte af foreningens medlemmer på eget initiativ beder om at kunne trække kontingent fra i Skat,
vil vi fra foreningens side videreformidle relevante oplysninger til Skat. Kirsten informerer om dette i et
kommende nyhedsbrev.

