Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Sociologforening, onsdag d. 20. oktober.
Tilstede: Anders P., Anders B., Kristian & No
Referent: No
Ordstyrer: Anders P.

Dagsorden:
1: Orientering.
2: Kongres i Ålborg.
3: Foredragsrække i dette semester.
4: Foredragsrække næste år.
5: Kongres 2012.
6: Mødedatoer for dette semester og for næste.

AD1) Dagordenen blev godkendt, med den tilføjelse at også Gorms engagement i ESA blev tilføjet som
punkt, jf. forudgående mail fra Gorm (Punkt 4b).
Anders fremlagde endvidere at medlemstallet er stabilt (både for kandidater og studenter). Men der har
været mange ind-/ud-meldinger omkring kongressen. Dette blev taget til efterretning, og opfattet som et
incitament til at arbejde for en årlig kongres, således at vi forhåbentlig kan fastholde dem, som melder sig
ind i foreningen i forbindelse med disse.

AD2) Årets kongres afholdes 20.-21. januar, og har temaet: ”Social forandring”. Anders kunne fremlægge at
planlægningen, af såvel det logistiske som det faglige/indholdsmæssige, går godt. Der vil således i nær
fremtid være ’call for papers’ til de ca. 12 sessioner der forventes oprettet.
Endvidere vil man i år forsøge sig med at oprette en blog hvor deltagerne kan interagerer før, under og
efter kongressen. (der blev opfordret til at man sikre links til foreningens ’forskningsgruppe-site’ på
hjemmesiden – Anders tog det til efterretning).
Derudover blev der opfordret til at undersøge mulighederne for:
1) at skaffe overnatningsmuligheder for de studerende på campus, så det bliver billigst muligt for dem.
2) at foreningen tilbyder gratis bustransport, for studerende der kommer fra København (evt. med stop i
Århus?)
Ad3) Foredragsrækken for i år er på plads, og indledes allerede på torsdag d. 28. oktober – vi glæder os! J
Ad4) Forslaget til temaet for næste foredragsrække var ”Vild sociologi” (Andre temaforslag var: ”Udsatte
grupper” og ”krise”). Anders B. har allerede talt med Michael Hviid Jacobsen og Center for vild analyse, som
er positive omkring oplæg i foråret. Flere navne findes på næste møde.

Anders P. vil forsøge at sparke gang i en foredragsrække i Ålborg. Det var der naturligvis stor opbakning til!
Han vil forsøge at få de studerende inddraget i planlægningen. Foreningen yder gerne støtte til dette
arbejde, såsom gratis øl efter foredragene, en sjov præmie ved en sociologisk quiz-aften, eller lignende.
AD 4b - ESA) Der var entydig opbakning til Gorms kandidatur til ESA-bestyrelsen. Endvidere vil foreningen
naturligvis gerne bakke op omkring, og yde støtte til, afholdelse af en ESA-kongres i Danmark. Men det
store arbejde med arrangeringen af en sådan kan foreningen ikke løfte. Derfor kræver det at nogen påtager
sig ansvaret for værtskabet.
I forlængelse af ovenstående meddelte Anders B. at han har modtaget en forespørgsel fra IIS, angående
kongres afholdelse i Danmark. Dette blev taget til efterretning.
Ad 5) På sidste kongres blev det aftalt kongressen i 2012 afholdes i Århus. Dette er der stadig fuld
opbakning til, og foreningen glæder sig over udsigten til en årlig kongres.
Ad 6) Næste møde er mandag d. 29. november, kl.17 (På CSS). Punkter til dagsordnen er:
1) Generalforsamlingen: Hvem er på valg? Hvem laver årsberetning?
2) Foredragsrækken forår 2011
3) Foreningens hjemmeside: Hvem er webmaster? Hvad fungerer & hvad fungerer ikke? (herunder: at
sparke gang i klummen i igen).
4) Mødedatoer i 2011.
EVT.) Der blev spurgt til hvordan det går med NSF – herunder deres næste konference. Det kan oplyses at
den afholdes 4-7 august i Oslo. Der henvises endvidere til Kirsten Meyers årsberetning i SociologNyt2010.

