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Referat, bestyrelsesmøde d. 29. oktober 2010.
Til stede:
Anders Petersen (AP), Mathias Herup Nielsen (MHN-referent), No Kampmann (No),
Kristian Karlson(KK), Anders Blok (AB), Kirsten Meyer (Kirsten), Rasmus Karkov.
1. Orientering omkring kongressen
AP orienterer om forberedelse af sociologkongressen, der afholdes 21-22. januar i
Aalborg:
- Langt fremme i planlægningen
- De tre keynotes er på plads (i form af Eve Chiapello, Jack Katz, Thomas Hylland)
- Tilmeldingsfristen til kongressen er som udgangspunkt sat allerede til 10. december.
Det er dog meget tidligt, og vi aftaler at, AP forhører sig hos kongreskommiteen, om
sidste tilmeldingsfrist ikke kan rykkes godt en måned frem til omkring den 10. januar.
- det vil være godt at få arrangeret noget studentertransport for studerende fra
Sjælland og Fyn. Konkret en bus, der kører fra fra Kbh over Odense til Aalborg mhp
at skaffe billig transport for deltagende studerende. AP kontakter busselskab mhp leje
af bus.
- Da konferencen begynder klokken 10 om formiddagen, må bussen afgå fra Kbh
dagen inden konferencestart
- For at få studerende til at deltage i kongressen og for at gøre de studerende
opmærksomme på muligheden for billig bustransport forslås, at der laves et pop-upspørge-/infoskema som springer frem når man klikker sig ind på sociologkongressens
site. AP undersøger mulighederne for dette.
- Det foreslås desuden at sende info om kongressen og transportmulighederne ud på
diverse studentermailingslister.
- Der er ikke mulighed for at studerende udefra kan overnatte på Universitetet under
kongressen.
2. Generalforsamling
– hvem er på valg?
- Rasmus Willig går af som formand. AP stiller op som ny formand. Tilkendegivelser
over mails samt til mødet bakker op om AP som ny formand.
- Kirsten skal genvælges som kasserer, selvom hun formelt ikke må stille op mere.
– No, som nu er færdiguddannet, skal ikke længere være studenterrepræsentant, men
stiller i stedet op som ordinært bestyrelsesmedlem
- MHN stiller op som studenterrep. (var hidtil suppleant for studenterrep.)
- AP spørger Lars Damgaard, om han ønsker at fortsætte i bestyrelsen.
- årsberetningen:
AP skriver en orienterende mail til de, der skrev sidste år plus andre, og beder dem
om at lave årsberetning.
3. Foredragsrækken 2011
- AB: Vi har en forhåndsaftale med Center for Vild Analyse. Formodentlig og
forhåbentlig kommer de og holder foredrag til februar. AB står for kontakten,
Følgende godtages som øvrige forslag til foredragsholdere.
- Lillian Munk Rösing. Marts. KK står for kontakt
- Niels Åkerstrøm Andersen. April, No står for kontakten.
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- Marie Brovik Heinskou. Maj, KK står for kontakt
Hvis en af ovenstående ikke har mulighed for at dukke op, tages kontakt til Ole Bjerg.
No står for den eventuelle kontakt.
AP beretter om, at han til foråret vil forsøge at få en foredragsrække op at stå i
Aalborg. Rækken vil være centreret omkring forskergruppen Psykiatri og Samfund,
hvor en god blandning af sociologer, psykologer, antropologer, filosoffer og andre er
samlet. Svend Brinkmann har (næsten) sagt ja til at holde det første foredrag.
AP håber på en tre-fire foredrag i løbet af foråret, og det bliver måske muligt at
afholde dem i det centralt liggende studenterhus frem for på campus, som ligger uden
for Aalborg by.
4. Hjemmeside.
Hjemmesiden opdateres og køres af JN-Teknik v. Jesper Nielsen. Hjemmesiden
fungerer ubeklageligt og det er rimelig billigt. Ingen indvendinger imod at dette
forsætter..
- Forslag: Optag alle foredrag som foreningen afholder og læg ud som lyfiler på
hjemmesiden! Der ligger en del foredrag allerede, men på det seneste er der blevet
slækket lidt på det. No undersøger om vi har en diktafon – hvis ikke køber vi en. Det
aftales at vi må forsøge at få lydoptag ind som fast rutine i forbindelse med afholdelse
af foredrag.
- Kongressen skal som minimum også lydoptages. AP undersøger desuden
muligheden for at leje videooptagerudstyr til kongressen, så den kan bliver filmet.
Med henblik på klummen melder No og KK sig som torvholdere på klummen. Fra nu
af sendes ideer og lignende til de to.
5. Nyt om ESA
- Gorm skriver beretning 6. Mødedatoer 2011 AP: Fire møder per halvår. Som udgangspunkt ét af de fire i Aalborg for også at få
lidt flow mod vest.
Der aftales følgende mødedatoer:
Tirsdag den 22. februar. (kbh)
Tirsdag den 22. marts. (kbh)
Tirsdag den 17 maj. Med middag. (aalborg)
Evt. aprilmøde arrangeres ved mødet i marts!
7. NSF
Kirsten: Der er kommet en ansøgning fra gruppen ’kritisk sociologi’ til støtte af
sommerskole. Det besluttes at Kirsten kontakter gruppen med henblik på at få en
forbedret ansøgning ’2.0’, der kan behandles på det næste møde i NSF primo marts
2011.
- Det forslås, at vi overvejer faste kriterier/retningslinjer ift. hvordan vi forholder os til
ansøgere om støttemidler.
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- Der er generel opbakning til arrangementer, som kan etablere nordiske netværk af
sociologer
- Det forslås at emnet fra nu af bliver et fast tilbagevendende punkt på dagsordenen til
vores møder.
ISA
Kirsten informerer: Vedrørende ISA’s call for bids til 2012 Forum of Sociology er det
urealistisk for os at kunne stille op på de opstillede betingelser – de har meget høje
grad til størrelser og antallet af lokaler, som samtidig ikke må koste noget.
8. Regnskab
Kirsten informerer: Der er 720 medlemmer af foreningen. Heraf omtrent dobbelt så
mange studerende som øvrige medlemmer. Kunsten er at fastholde medlemmer, som
går fra at være studerende til arbejde uden for forskningsverdenen. Man kan overveje
at lave en undersøgelse, som spørger til årsagerne hertil.
Det forventes at vi kommer ud med overskud på 50 – 70.000 kr.
Tidsskriftet ser til gengæld ud til at komme ud med et underskud på 20-30.000 kr.
bl.a. pga manglende støtte fra forskningsrådet.
Det besluttes at Kirsten kontakter tidsskriftet for at tage med på næste redaktionsmøde
ang. fremtidig økonomi i tidsskriftet.
9. Evt.
Fra Rasmus Willig er indkommet en anmodning om ca. 11.000 kroner til foredrag
med Arlie Hochsschild, der afholdes på RUC april 2011. Arrangementer er åbent for
sociologforeningens medlemmer og det vedtages at bevilge pengene.
AB: Alumneforeningen (CSS) vil gerne samarbejde med os. AB vil alliere os med
dem – ”de har nok fat i mange af dem som vi taber”. Hvad kan et samarbejde med
dem konkret gå ud på? Det kan vi evt. overvej til næste møde.

