Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Sociologforening
Tidspunkt: 25. august kl. 17.00-18.30.
Lokale 16.1.62.
Til stede: Kirsten Meyer, Kristian Karlson, Lene El Mongy, Asta Breinholt Lund, Benjamin Schwarz, Elisabeth
Hultcrantz, Kaveh Shamshiri-Petersen, Emma Steffensen Bach.
Mødeleder: Kristian
Referent: Emma
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
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7.
8.

foredragsrækken i efteråret
Planlægning af jubilæumsaktiviteter 2015
Nyt fra NSA (evt. ISA og ESA)
Formandens rolle i efteråret
Hjemmeside
Bliv sociologisk opdateret
ESA-kongres og Wonderful Copenhagen
Eventuelt

1. Foredragsrækken i efteråret, herunder stillingtagen til sandwich og vand ved
medlemsmøder
a. 17/9 kl. 17-19: er bestilt lokaler. Mitchell Dean - Kommer med bog i år/sidste år. Oplægget
omhandler the Signature of Power – måder at forstå magt på, politisk teori og sociologi
sammenkobles.
8/10 kl. 17-19: Bjørn Thomassen. Er bestilt lokaler. Omhandler liminalitet: mellemfase,
måde at forstå modernitet på. Bog udkommer i 2014/15.
November: Én person fra Syddansk, omhandler miljøsociologi – Lars Kjærulf og Charlotte
Jensen (Aalborg universitet). Det bliver et fællesoplæg.
December: Big data og sociologi – bl.a. Anders Blok.
b. Stillingtagen til vand + sandwich til medlemsmøder:
i. Udvidelse med networking, et forslag fra sidste møde. Herunder sandwich og vand.
Dette kunne gøre medlemsmøderne mere attraktive. Punkter imod: Vi ved ikke
hvor mange der kommer; for mange/lidt sandwich; økonomi. Forslag: Sodavand, øl
og evt. chips – kan åbnes når man ved hvor mange der kommer; lave aftale med

lokalt sandwichsted, hvor man ser hvor meget der skal laves, og derefter melder
tilbage til sandwichsted.
ii. Besluttet: Afprøvning til Mitchell Dean i light-udgave - øl, chips, osv. En times tid
efter foredrag, hvor også oplægsholder er med til ”mingling”. Eventuelt reception
med vin.
Det er værd at afprøve konceptet, men det skal meldes ud til de deltagende inden.
1. God idé at starte i det små med øl, vand og chips/nødder.
2. Emma spørger Baumændene om øl-køb og vender tilbage til Kristian.
3. Der kommer mange, hvor meget skal man købe ind der – hvilken form?
a. Papvin, øl og vand – Benjamin og Kristian sørger for det.
iii. Spørgsmål om vi vil det her?
iv. Den udvidede sandwich-model tages op senere, når den lette opgave er afprøvet,
både ved Dean og Thomassen. Herefter evalueres og tages op til efterfølgende
bestyrelsesmøde.
c. Kommentar: Mangel på kvinder i foredragsrækken.

2. Planlægning af jubilæumsaktiviteter for DSF 2015.
a. Ikke en del af DSF’s jubilæumsaktiviteter, men d. 30/10 er der desuden Jubilæum for
instituttet og Dansk Sociologi.
b. Hvis der er nogen der kunne tænke sig at stå for 25. marts arrangement meldes det til
Lene.
c. Hvem har været formænd gennem tiderne? (EMMA melder til Kristian): For at kunne få
nogle tidligere formænd til at snakke ved et arrangement.
d. Kendt sociolog til at tale til jubilæum: Fx stor som Ulrich Beck, Anthony Giddens, osv.
Globalisering, risici.
e. Sommerhøjskole i juli.

3. Nyt fra NSA (evt. ISA og ESA)
a. NSA: Kaotisk med stor forsinkelse, formand var blevet alvorligt syg og var fraværende
under hele kongressen. Næstformand overtog mødet. Ikke meget nyt. Forslag: at NSA
underskriver San Francisco-kontrakt.
i. Kristian er desuden blevet næstformand i NSA.
b. ISA: Kongres – keynotes er blevet lagt på hjemmeside, og der er nu linket fra DSF’s
hjemmeside til dette. Næste ISA-kongres er i 2018 i Toronto. Forummet i Wien.
c. ESA: På til næste bestyrelsesmøde, da der er kongres i september.

4. Formandens rolle i efteråret - og spørgsmålet om formandsskifte i det nye år
a. Kristian sætter sig i organiseringsrolle i efteråret, men bliver ikke formand i 2015.
b. Til diskussion på bestyrelsesmøde d. 22/5: Der blev drøftet muligt frikøb af formandsskabet
– besluttet at det ønsker vi ikke.
c. Ny formand ved næste generalforsamling.
i. Der ønskes ikke løstansatte – presset er enormt, det skal være nogen der sidder i
en fast stilling.

ii. Til næste gang, klar med bud på kandidater, behøver ikke være universitetsfolk.
Fordel at have forskningskontakt. Kunne være fint at tænke i kvindelige lektorer.
1. Kristian forsøger at henvende sig til forskellige mulige kandidater til næste
gang

5. Evt. hjemmeside (tages op hvis Lasse kommer). Lasse er fraværende, tages op næste
gang.
a. Kirsten og Emma danner mindre udvalg, og tager kontakt til Mediehøjskolen i Emdrup om
redesign af hjemmeside. Desuden inviteres Lasse, ellers går Kirsten og Emma videre uden.
b. Forslag: Mere brugervenligt system, så det er nemmere at redigere.
i. Det vi har nu er gratis, og der er selvfølgeligt begrænsninger. Vi anvender i dag et
open source CMS system, der hedder Typo3. Det er udmærker sig ved at være
meget udbredt og have en masse funktionalitet. Til gengæld er det ikke særlig
brugervenligt, hvilket er årsagen til, at det er Kirsten, der opdaterer systemet. Vi
har overvejet at skifte til Joomla, som er et andet stort open-source CMS system,
men hvis vi skal have nogle studerende fra mediehøjskolen til at komme med et
designoplæg til os, kunne det også være relevant at høre, hvad de vil anbefale.
6.

Evt. Bliv sociologisk opdateret:
a. Bestyrelsen vil gerne afholde et ’sociologisk opdateret’ arrangement til januar. Dette vil Pia
og Elisabeth arbejde videre med efter sommerferien. Derudover kan ’sociologisk opdateret’
også optræde som en workshop på en eventuel sommerhøjskole.
i. Der er ikke blevet rykket stort på dette, og Pia kontaktes om ideer inden næste
møde.
ii. Enten en del af sommerhøjskolen eller et selvstændigt arrangement i januar.

7.

Wonderful Copenhagen og Conference og the European Sociological Association
a. Wonderful Copenhagen spørger om vi vil byde på ” Conference of the European
Sociological Association” til København i 2017, der nu er åben for bud med deadline 20.
oktober 2014. Se vedhæftede filer.
b. Det kræver mange ressourcer – vi skal desuden afholde større arrangementer i 2016 og
2018, så måske er det for stor en mundfuld i 2017 også.
c. Kristian videregiver til institutledere på universiteterne i DK. Der skal være en entusiastisk
modtagelse, ellers er det ikke interessant.

8. Eventuelt
a. Sommerhøjskole 2015
i. Sommerhøjskolen er for alle, men dog med et vist niveau og kendskab til sociologi.
Vi forventer ca. 40 personer. Det kommer forhåbentlig til at foregå i juli 2015, og er
et jubilæumsarrangement. 25. marts 1965 er jubilæumsdag.
ii. Hvis andre har en god idé er det endelig om at hægte sig på til brainstormmøde i
september.

b.

c.

d.
e.

iii. Asta: Under eventuelt, vil jeg gerne bruge to minutter på at opdatere jer om vores
arbejde med sommerhøjskolen. Til jer der er forhindret i at komme til mødet på
fredag - og jer der ikke kan lade være med at læse med: Før ferien holdte vi et kort
idéudviklingsmøde. Vi kom blandt andet frem til at sommerhøjskolen skal være
åben for alle, men at det antages at man ikke er en nybegynder, og Emma har siden
da kontaktet en række højskoler, for at høre om de er interesserede. Mødet
mundede ud i en beslutning om at holde en workshop i sensommeren, hvor
koncept bliver langt fast. Her inviterer vi folk ud fra med, som ikke nødvendigvis
behøver at involvere sig i selve planlægningen af projektet. Her er I selvfølgelig
også velkomne. Hvis I har lyst, er der her en doodle med tidspunkter:
http://doodle.com/sf9v6e73r2zbken2#table.
Generalforsamling: Inden udgangen af februar 2015.
i. Forslag: Gøre det til et hyggeligt arrangement, med social aktivitet efter mødet.
ii. Forslag: Generalforsamling i forbindelse med første medlemsmøde i 2015
(februar), med aftensmad (tapas-agtigt), som man kan spise under mødet.
iii. Tidligere var der forskellige oplæg inden og derefter generalforsamling.
iv. Imod: Der kommer ikke andre end bestyrelsen hvis det afholdes for sig selv.
Studenterrettede arrangementer, der er lidt ”lettere” end medlemsmøder.
i. Fx quiz-aftener. Kontakt til Ontologisk Onsdag (Emma) – melder tilbage til næste
bestyrelsesmøde.
Dansk sociologkongres i 2016 på CBS følger Martin og Kristian op på til næste gang.
Reklame til nye studerende. Benjamin, Asta, Kristian og Emma
i. Forslag: At vente til lidt senere på året (efterår) og reklamere på
årgangsforelæsninger for studerende.
ii. Rekruttere studenter som kan reklamere på RUC, AAU, SDU, KU.
Belønning/aflønning diskuteres på udvalgsmøde

