21. august 2012
Referat af Bestyrelsesmøde, Dansk Sociologforening, tirs. 21. august 2012
Til stede: Anders Petersen (formand), Anders Blok (næstformand), Pelle Korsbæk,
Kirsten Meyer, Kristian Karlson og Marie Blomgren (referent)
1. Valg af Referent:
Marie Blomgren
2. Godkendelse af referat:
Referatet er godkendt
3. Kirsten orienterer om hjemmesiden:
Vi kører fortsat på den gamle hjemmeside . Der er omfattende serverfornyelser i gang,
og derfor er det et must at vi snart får den nye side op at køre.
Der er kommet nogle kommentarer til det udkast Kirsten har udarbejdet. Nogle af dem
kan sagtens efterkommes, men andre kan ikke, da de ikke er hensigtsmæssige enten
grafisk eller praktisk.
Et af forslagene går på at begrænse fanerne i den øverste bjælke på siden, for
overskuelighedens skyld, det andet lyder på "mindre baggrund". Antallet af faner kan
også blive for få. I første omgang er der færre end der var på den gamle. Angående
baggrunden er det en fordel at siden er centreret mod midten.
Det diskuteres om vi fortsat skal have en nyhedsblok, og hvordan den i så fald skal
tage sig ud. Det er vigtigt at der ikke ligger forældede nyheder, og siden dermed
kommer til at fremstå inaktiv. Måske man skal tage en generel diskussion omkring
hvilke nyheder der skal præsenteres på siden.
Det vedtages at der laves et faneblad til "tidsskrifter", hvor man både kan se vores
eget og det nordiske.
Der er forslag omkring at have en kalender på siden. Evt. et modul hvor det er muligt
at udefrakommende kan foreslå opslag til kalenderen for eksempel vi henvendelse
over siden direkte til Lene.
Medlemsmodulet er blevet nedlagt. Nu kan man kun melde sig til via hjemmesiden,
men ikke logge ind i en adskilt sektion.
Siden henviser nu også til foreningens facebook-side.
Kirsten vil fortsat meget gerne have input i forhold til hvad der skal ligge i de farvede
bokse i venstre side. Det handler om at få siden og at køre, og så må vi justere og
komme med forslag hen ad vejen.
Det vedtages at Kirsten runder de sidste ting af og lægger siden i drift i september. Så
må resten komme på plads hen ad vejen.

4. Kommende foredragsrækker.
Kristian Karlson og Anders Petersen orienterer
Foreløbig foredragsrække for efterårssemestret i København:
Jacob Demant: Stoffer i nattelivet
Robin May Scott: Ondskab og mobning
Jan Kampmann: Køn og socialisering
Noemi Katznelson: Unge på ungdomsuddannelser
Pelle Korsbæk foreslår en kvindelig ph.d.-studerende fra RUC om pigebander og
socialisering gennem vold, som en potentiel foredragsholder.
Anders orienterer om efterårssemestrets oplæg i Ålborg:
Temaet er "Sociologi om Aalborg" inspireret at "Stemmer fra en bydel" af Sune
Qvortrup og Ann-Dorte Christensen. Ideen er at lidt mere lokal forankring kan trække
flere til, da det ikke kun er de studerende der er interesserede.
Anders vil planlægge to foredrag i løbet af efteråret.
5. Quiz-night:
Konceptet og spørgsmålene ligger klar. Der er lagt op til ca. en times god
underholdning, og en øl til alle medlemmer. Marie deltager i afviklingen på selve
dagen. Dato vedtages: 20. september, 17.00 - 19.00.
Husk at få annonceret de rigtige steder (herunder facebook). Nævn det evt. for de nye
studerende. Arrangementet er åbent for alle, men der er en overraskelse til alle
medlemmer (en øl).
6. Facebook:
Det vedtages at vi laver en ny side som man skal "synes godt om" i stedet for at man
skal være medlem. Det giver mulighed for at foreningen kan lave statusopdateringer
og arrangementer, så det ikke er Maries private profil der formidler nyheder og
arrangementer.
7. Præsentation af DSF for de nye studerende på fredag d.24. august:
Marie præsenterer foreningen, hvorfor man skal melde sig ind, vores facebook-side og
hjemmesiden, samt informerer om den kommende quizaften. Der medbringes den nye
flyer om Sociologi som kampsport.
Lene distribuerer flyers og alle søger for at fordele dem på relevante steder. Det skal
også nævnes at foreningen mangler to studenterrepræsentanter.
8. Anders B siger på gensyn:
Anders tager til Japan for at lære japansk. Vi kan forvente at se ham hjemme igen i
juni 2013.
9. Nordisk Sociologkongres:
Kirsten orienterer. Det var en vellykket kongres. Generalforsamlingen bad bestyrelsen
sammenstykke et realistisk budget, da de sidste budgetter har været meget
optimistiske. Det betyder der kommer til at ske nogle ændringer i forhold til midler til

projekter.
Konkrete Projekter:
Det blev vedtaget at give 10.000 kr. til Scandinavian Critical Roundtable.
Den næste kongres i 2014 afholdes i Lund.
10. Dansk Sociologkongres på RUC:
Det er meget vigtigt at vi får igennem at det er billigere for medlemmer at komme på
kongressen, end for ikke-medlemmer, hvilket herefter skal formidles bredt.
11. Opfølgning på iværksatte projekter:
Dette punkt overføres til næste møde, da tovholderne på iværksatte projekter ikke er
til stede.
Der opfordres til at vi finder en afløser for Anders B, der sammen med Sabine kan gå
videre med arbejdet i forbindelse med Alumneforeningen.
ESA: Lige nu ser det ud til at det står og falder med hvorvidt vi kan tilbyde lokaler til
meget billige penge. Problemet er at de studerende har fortrinsret på universiteterne
og undervisningen ikke er på plads så langt ud i fremtiden. Derfor er der ingen der kan
love os at der er lokaler til at huse ESA når det bliver relevant. Det diskuteres om der
er andre muligheder for at huse så stor en kongres til meget billige penge.
Umiddelbart er det en stor udfordring.
12. Mødedatoer:
Dato for de to næste møder vedtages: tirsdag 2. Oktober, tirsdag 6. November
13. Aktuelt: Kristian Karlson orienterer:
Har deltaget i stiftelsen af nyt center for Stratifikations-forskning, som skal være
bredt og samle kræfter på tværs af institutter og fag.
Er det evt. en idé at honorere og annoncere Mads Meier mfl. for prisen fra det
Europæiske Forskningsråd. Det diskuteres om det generelt var noget man skulle gøre
noget mere. Det er der formentlig mange forskellige meninger om, men ingen til stede
har noget imod ideen. Det kan have en positiv effekt rent netværksmæssigt og i
forhold til promovering af foreningen. Vi kan begynde med at sende det ud med
nyhedsbrevet og lægge det op på hjemmesiden.

