
Referat af Bestyrelsesmøde i Dansk Sociologforening –  
Tirsdag d. 22/3 klokken 17.00-19.00, på Sociologisk Institut, lokale 16.1.62 

 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af referent 
2. Godkendelse af dagsordenen 
3. Opfølgning på igangsatte initiativer fra sidste møde – hvordan går det? 
4. Samarbejde med SDU-Esbjerg og Cesau-Aarhus – Anders P. orienterer 
5. Ny i Dansk Sociologis redaktion – Anders P. orienterer  
6. Ansættelse af stud. medhjælp – hvad skal vedkommende lave? 
7. Internationalt samarbejde: Anders P orienterer 
8. Henvendelse fra Sociologistuderende - Anders P orienterer 
9. Foreningens kommunikation – hvordan gør vi fremover? 
10. Samarbejde med alumneforeningen (CSS)? 
11. Ny mødedato 
12. Eventuelt 

 
Tilstede: Anders P. (Formand), Gorm, Kirsten, Sabine, Kaveh & No. 
 
Ad1) No blev valgt. 
 
Ad 2) Dagsordnen blev suppleret med punktet 10b: Nyt fra Nordisk sociologforbund. Dagsordnen 
blev herefter godkendt. 
 
Ad3) Det blev bekræftet, at bestyrelsen syntes det er en god ide at undersøge mulighederne for 
efteruddannelse i regi af foreningen. Arbejdsgruppen med Sabine (torvholder), Kaveh og Anders P. 
kontakter i første omgang DJØF og Magisterforeningen. Punktet tages op på næste møde. 
 
Ad4) Formanden orienterede om, at han har taget kontakt til sociologmiljøet på SDU i Esbjerg. Han 
tager til møde hos dem d. 7. april, bl.a. for at fortælle om foreningen, og udveksle ideer til 
fremtidigt samarbejde. Bestyrelsen roste formanden for initiativet, og tilkende gav deres store 
opbakning. 
Endvidere har formanden også kontakt til CESAU, bl.a. via Gorm, og også foreningens forbindelse 
til dette miljø søges at gøres stærkere. Formanden og Gorm, er i første omgang ansvarlige.  
 
Ad5) Bestyrelsen blev orienteret om, at Rasmus Antoft træder ud af redaktionen for Dansk 
Sociologi. Anja Jørgensen bliver suppleant frem til generalforsamlingen, hvor hun officielt kan 
stemmes ind i redaktionen. Bestyrelsen udtrykte forståelse for - og opbakning til - skiftet. 
 
Ad6) Der blev lavet et idékatalog over opgaver som en studentermedhjælp kan varetage: 

• Optage relevante foredrag, så de kan lægges på hjemmesiden. 
• Være tovholder på foredragsrækken, både i København og Ålborg. 
• Lave plakater samt ’pr’ for foredragsrækken. 
• Scanne gamle udgaver af Dansk sociologi, til det elektroniske arkiv. 
• Være redaktør på foreningens facebook profil (Kontakt Rasmus Willig eller Rasmus 

Nørlem, der pr. at administratorer). 



• Evt. være med til at udvide foreningens ydelse til medlemmerne i form af en én dags 
konference. 

No taler med Lasse frem mod næste møde, og kommer et forslag til det videre forløb. 
 
Ad7) Formanden orienterede om et potentielt samarbejde med den Irske sociologforening. Det 
kunne evt. være omkring konferencen, hvor temaet ’Finansiel krise’, kunne være interessant at 
behandle. 
 
Der kom i tillæg hertil en større diskussion omkring, hvad foreningen gerne vil med vores 
konference. Der blev diskuteret om man kan overveje at ændre formen (på nogle) af gruppe-
sessionerne, således at de appellerede mere bredt, end kun til sociologer i universitetsverdenen. 
Konkret blev det foreslået, at man tænker over ’fangende’ temaer, samt hvordan opponentrollen 
med fordel kan ændres således at der bliver mere plads til diskussioner, hvor folk kan byde ind ’på 
tværs’ i gruppen. Punktet tages op på næste møde. 
 
Ad8) Faldt bort, da det ikke var relevant alligevel. 
 
Ad9) Formanden har talt med Lene om, at hun gerne vil kunne opdaterer hjemmesiden. Det kræver 
en ny teknisk løsning, så hun får adgang til at redigerer i mere end hun kan pt.  
 
Ad10) Punktet udskydes til næste møde. 
 
Ad10b) Bestyrelsen blev orienteret om at Danmark kan tildele 6 ’konference legater’ til Nordisk 
sociolog kongres, der afholdes i Oslo d. 4.-7. august. Legaterne dækker konferenceafgiften samt 
ophold i Oslo under konferencen. No laver en mail, som kan distribueres til relevante studerende/ 
undervisere, der har kontakt til relevante studerende. Deadline for at sende abstrackts bliver d. 20. 
april. No og Gorm, har ansvaret for at udvælge de op til 6 studerende. De skal have afklaret dette 
senest d. 26 april. 
 
Acta redaktionen har spurt efter flere ’consulting editors’ indenfor områderne ”Kulturanalyse, 
Diskursanalyse, Sosial kapital og nettverk, samt Generell sosial teori”. Såfremt bestyrelsen ønsker 
at anbefale relevante personer, mailes oplysninger til Kirsten. 
 
Endeligt blev det igen pointeret at NSF, har en pulje på ca. 250.000 NOK, som kan søges til 
projekter der til gode ser NORDISK sociologi. Puljen søges sjældent, og ALLE med relevante 
projekter opfordres til at søge. 
 
Ad11) Næste møde er d. 2.maj kl. 17-18.30 på CSS.  
Endvidere huskes alle venligst på, at der er planlagt bestyrelsesmøde d. 17. maj i Ålborg. Denne dag 
vil der også blive afhold konstitutionsmiddag.  
 
Ad12) mødet blev hævet. 
 


