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REFERAT DSF BESTYRELSESMØDE DEN 2. OKTOBER 2012
Til stede: Kirsten, Elisabeth, Anders Petersen, Kristian og Marie (referent)
1. NY SITUATION: ANDERS P. ORIENTERER
Anders er blevet skoleleder i Aalborg og har samtidig fået midler til et
forskningsprojekt om diagnosekultur, der strækker sig over de næste tre år. Der
er derfor ikke længere tid til formandskabet i Dansk Sociologforening.
Anders siger derfor ”tak for denne gang som formand i foreningen” pr. Januar
2013.
Det er oplagt at næstformand Anders Blok spørges om han er interesseret i
posten når han vender hjem fra Japan. Alternativt kunne det være en idé at få en
formand ind ude fra, der har en vis status indenfor det sociologiske miljø.
Første skridt er at orientere Anders Blok, og høre om han er interesseret.
Hvis ikke han er interesseret skal ordet spredes, blandt eventuelt interesserede.
2. NÆSTE KONGRES – ANDERS P. ORIENTERER
Keynotes er på plads, men derudover er informationerne sparsomme. Der er
efterhånden tre måneder til, så det er ved at være tiden hvor der skal kaldes
papers ind mv.
Anders P sørger for at rykke for informationerne i morgen, for at sikre sig at der
er styr på det.
Der har været et lille fald i medlemsantallet. Spørgsmålet er om det egentlig
handler om at vi har nået et mere ”normalt” antal efter at have toppet med
omkring 750 medlemmer.
Måske er problemet at tidsskriftet er for tungt. De sociologer der ikke vælger en
karriere indenfor universitetsverdenen, vil hellere læse fordøjelige analyser, end
tunge og tørre teoretiske diskussioner.
Samarbejdet med Alumneforeningen kunne trække nogle flere, og Sociologisk
Quiz-aften kunne stimulere de studerendes sociologiske muskel, samtidig med at
de har det sjovt i sociologforeningens regi.
Så mangler vi RUC’erne. De skal tages tidligt, mens de er på bachelordelen, og
stadig læser sociologi.
Pelle foreslår en minipulje (Do It Yourself) til små sociologiske projekter, hvor
man kan søge midler (i en forholdsvis lille målestok) til at realisere et sociologisk
projekt af den ene eller anden art. Dette kunne være en gulerod for de
studerende, og samtidig inddrage dem i foreningens arbejde, ved at få dem til
selv at bidrage.
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Foreningen skal generelt søge at blive mere tydelige for de studerende. Både
hvad angår arrangementer, tidsskrift og kongressen.
Det handler om at få foreningens arbejde ned fra piedestalen hvor det forstås
som en gruppe af tørre og færdiguddannede sociologer.
Måske man skulle sørge for at studerende kunne fremlægge projekter på
kongressen, uden at blive bedømt på linje med lektorer o.lign. i en form for
”junior-panel”. På den måde sikrer man at de studerende også føler at der er en
plads til dem på kongressen, at de kan byde ind med noget. Man kan desuden
fokusere på at kongressen også er et socialt forum.
Man kan tale om at fremdyrke et ambassadør-lag i form af
studenterrepræsentanter i bestyrelsen – de kan udbrede budskabet om
foreningen på en måde som de studerende kan forholde sig til.
Orientering om næste års kongres følger snarest fra Anders P, så snart han har
forhørt sig hos RUC-folkene.
3. HJEMMESIDEN – KIRSTEN ORIENTERER
Det var meningen siden skulle i drift i går, men der har været tekniske
problemer. Det skal nok blive løst, men pt. er siden helt nede.
Der er blevet rettet en smule til, på baggrund af aftalerne fra sidste møde, og de
ønsker Kirsten i øvrigt har modtaget.
Det gamle klummer er overført, men de kommentarer der knytter sig til dem, er
ikke kommet med endnu.
Ud over dette skulle siden efterhånden være på plads.
Lene får en særlig bruger, hvorfra hun kan foretage sig de ting hun har brug for
at gøre. Kirsten udarbejder en vejledning til de forskellige funktioner, så hun
bliver opdateret på de nye funktioner i forbindelse med den løbende opdatering
af siden.
4. FOREDRAGSRÆKKER – KRISTIAN ORIENTERER
Det kører godt. Efterårets foredragsrækker i KBH er blevet annonceret.
Der var et flot og broget fremmøde til Demant oplæg om ungdommens rus, som i
øvrigt forløb rigtig fint!
I Aalborg mangler de sidste detaljer fortsat at komme på plads, og
annonceringen er heller ikke på plads endnu. Der er dog udsigt til to gode oplæg i
oktober og november.
5. OPFØLGNING PÅ IVÆRKSATTE PROJEKTER
Punktet er udskudt endnu engang, pga. mandefald
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6. EVENTUELT
Dansk Sociologi: Tidsskriftet er i en vanskelig situation efter at midlerne
stopper til 2014. Der må findes en løsning. Man kunne foreslå at de enkelte
institutter bidrager (i målestokken 10.000 kr), og dermed oppebærer tidsskriftet
for en periode. Alternativt kunne man overveje at søge nogle af de større fonde.
Spørgsmålet er hvilken ”pulje” pengene skal tages fra, men det er oplagt at
foreningen hjælper med at finde en løsning.
På et tidspunkt kunne man stille spørgsmålet om hvorvidt tidsskriftet fortsat
skal trykkes. Man kunne måske forestille sig at foreningen tabte nogle
medlemmer, hvis man ikke længere modtager tidsskriftet på print.
Man kunne overveje at bruge nogle penge på at få udviklet en app som alternativ
til det trykte blad.
Måske kunne man netop rejse fondsmidler til udviklingen af en app, hvorefter
medlemmerne selv kunne vælge om de ville modtage tidsskriftet på print eller
online.
Den slags indspark kunne rettes til redaktionen i forbindelse med forslag til
hvordan problemet med finansieringen løses fremadrettet.
Anders P tager kontakt til Allan Madsen, og hører om der er stemning for at tage
en fælles brainstorm, og om redaktionen overhovedet er interesseret i
foreningens ideer i denne forbindelse.
ISA: Kirsten har modtaget en rykker angående om vi sender repræsentanter af
sted til det næste internationale møde i Ankara til maj 2013.
Det vedtages at hvis andre end Kirsten har lyst til at tage af sted, og har tid til at
udarbejde et paper der kan bruges i den forbindelse, er de velkomne til at tage af
sted, selvom Kirsten er regulær repræsentant. Pelle er eventuelt interesseret.

