
Referat fra møde i Dansk Sociologforening d. 21. november 2007 
 
Tilstede: Rasmus Willig, Anders Blok, Lars Damgaard, Kirsten Meyer, Elisabeth Hultcrantz, 
Morten Jensen, Ellinor Colmorten, Kristian Karlson, Sociologisk Udsyn og Louise Sociologisk 
Udsyn. 
 
Ad 1. Ordstyrer: Rasmus Willig 
Ad 2. Referent: Ellinor Colmorten 
 
Ad 3 + 5. Anette Jerup undersøger, om det er muligt at leje en bus til brug for fragt af 50 studenter 
fra Aalborg til årsmødet i februar. 
 
Det overvejes, at nedsætte et forskningpolitisk- og etisk udvalg, som kan udtale sig, når specialer 
bliver afvist eller der opstår andre hertil relaterede problemstillinger. Udvalget skal være 
uafhængigt og bestå af repræsentanter fra KU, RUC og Aalborg Universitet. Bestyrelsen udpeger 
medlemmer til udvalget. 
 
Forslaget kan drøftes på årsmødet, og der skal udarbejdes en fundats for udvalget inden årsmødet. 
Der kan her skeles til formuleringerne i fundatsen til det Etiske Råd. 
 
Det kan overvejes, at lade problemstillingen være tema for årsmødet, og måske tema for næste års 
foredragsrække. 
 
Carsten Strøby har givet udtryk for, at han støtter nedsættelsen af et forskningspolitisk- og etisk 
udvalg. 
 
Et eventuelt udvalg skal ikke forholde sig til spørgsmål/problemer/klager ved almindelige 
eksamener. Utilfredse studerende må klage via de almindelige kanaler. 
 
Temaet for årsmødet kan med udgangspunkt i ovenstående være:  
Hvordan bedrive kritisk forskning uden at det giver problemer.  
 
Forslag til oplægsholdere: 
Heine Andersen. Universitetsreform og kritik 
Charlotte Bars. Hun skulle lige have lavet et papir om udvalget for videnskabelig uredelighed. 
En fra Forskningsministeriet, om hvordan man forholder sig til kritisk forskning. 
 
Anders og Rasmus formulerer en manchet for årsmødet og laver et program. 
 
Louise tager sig af det praktiske vedr. årsmødefesten, herunder folkekøkken og café. Hun mener 
ikke, at det er noget problem at finde frivillige.  
 
Det undersøges, om festen kan holdes i Munkekælderen. 
 
Årsmøde, generalforsamling og årsmødefest bliver d. 23. februar. Årsmødet starter kl. 9. 
Sociologforeningen betaler for kaffe og kage om dagen. Frokost (sandwich) bestilles ude i byen på 
selve dagen. Det blev besluttet, at afsætte 2-3000 kr. til en DJ til årsmødefesten. 
 



Ad 4. Meltwater News 
Der er mange sociologer, der citeres i pressen. Det er muligt at få firmaer som Meltwater News til at 
samle alle citater i pressen fra sociologer. Vi beder om et tilbud, og tager det op på næste møde. 
 
Ad 7. Fotokonkurrencen udskydes 2 måneder, da Lars er bortrejst i 2 måneder.  
Harvard Becker har lavet en kronik/essay om sociologi og fotografiet. 
 
Politikken er stadig interesseret i at indgå i fotokonkurrencen. 

1. præmien er 15.000 kr. hvoraf Politiken finansierer halvdelen. 
2. og 3. præmien er fotoudstyr, som sponsoreres af Canon og Nicon. 

 
Fotokonkurrencen udskrives 1. marts 2008. 
 
Jury bliver: Politikens fotochef, Lars og Rasmus. 
 
Ad. 6 Næste års foredragsrække planlægges af Anders og Kristian 
Foredragene skal helst ligge om onsdagen, hvor forskningsgrupperne mødes. 
 
Evt. Alle færdige sociologer og kultursociologer skal have et brev med opfordring til at blive 
medlem af foreningen. Elisabeth forsøger at finde oversigter over færdige kultur- og sociologer og 
Rasmus laver udkast til brev. 
 
 


