
8. august 2006 
 
Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Sociologforening d. 3. august 2006 
 
Deltagere: 
Rasmus Antoft, No Emil Pagh Kampmann, Morten Jensen, Ida Schultz, Elisabeth Hulcrantz, 
Ellinor Colmorten. 
 
Afbud fra: Lars Damgaard, Rasmus Willig, Charlotte Baarts og Line Brinch Jepsen 
 

1. Valg af dirigent 
      Ellinor blev valgt til dirigent. 
 

2. Valg af referent 
Ellinor blev valgt til referent. 
 
3. Godkendelse af forrige referat 
Referatet blev godkendt. 
 
4. Endelig konstituering af bestyrelsen 
Bestyrelsen blev endelig konstitueret med Rasmus Willig som formand, Ellinor Colmorten som 
næstformand.  
Ordinære medlemmer er: Elisabeth Hulcrantz, Ole Bjerg, Kathrine Vitus Andersen, Rasmus 
Antoft og Kirsten Meyer (kasserer).  
Suppleanter er: Charlotte Baarts, Ulrik Dyrbye og Abid Ali Abid. 
Studenterrepræsentanter er: Lars Damgaard og Morten Jensen 
Suppleanter for studenterrepræsentanter er: Line Birch Jepsen og No Emil Pagh Kampmann. 
 
5. Medlemsmøder i efteråret  
Elisabeth var den eneste tilstede fra den arbejdsgruppe, som står for medlemsmøder i efteråret. 
På mødet i juni måned blev der efterlyst forslag til emner/oplægsholdere til brug for efterårets 
program. Der har ikke været afholdt møder i arbejdsgruppen over sommeren. På 
bestyrelsesmødet blev der stillet forskellige forslag, der kan arbejdes videre med.  
Forslagene var: 
 
Mødet mellem fakta og fiktion, om brug af skønlitteratur i sociologien, som Rasmus Antoft og 
Michael Hviid holder Aalborg. Dette kunne gentages i København. 
Velfærdskommissionens forslag med fokus på uddannelse i fremtiden. 
Integration – Olav Hergel (journalist på Politiken) har skrevet en bog om dette emne. Kunne 
evt. kombineres med en forsker. 
Mediebilledet i forandring. En journalist, evt. Lasse Jensen, sammen med en medieforsker. Hvis 
vi ikke kan finde en medieforsker i Danmark, kunne det være en fra Malmø eller Lund 
Globalisering(srådet), tema herfra måske relateret til Attack. Oplægsholder kunne være Morten 
Homann fra SF + en mere. 
Kulturbegrebet, herunder de mange og skiftende roller og formål fx som helbredsfremmende, 
politiklegitimerende mv. 
 



Det blev endvidere foreslået, at vi kunne holde øje med konferencer i Danmark med 
internationale oplægsholdere, som måske kunne bidrage med oplæg i foreningen. 
 
Program for medlemsmøder skal foreligge til næste møde i starten af september. 
 
6. Nye Plakater  
Der var ingen tilstede fra den gruppe, som har ansvaret for plakaterne. Det var derfor ikke 
muligt at beslutte noget på mødet. Plakaterne skal gerne være færdige til semesterstart, dvs. den 
første uge i september. Hvis det er umuligt at nå, må vi fortsat bruge den gamle, indtil de nye 
foreligger. 
 
7.   Hvervekampagne ved opstart af semester 
Ole Bjerg sørger for, at der er en tovholder på hvervekampagnen på hvert studiemiljø. 
Rasmus Antoft oplyste, at han tager sig af dette i Aalborg. Endvidere blev oplyst, at Rasmus 
Willig er tovholder på RUC, og at der allerede har en aftale i forhold til de nye studerende m.h.t. 
at introducere foreningen mv. 
Der mangler derfor blot en tovholder på KU, som Ole må prøve på at finde. 
 
8.   Orientering fra ESA  
Rasmus A. oplyste, at der ikke var sket så meget siden generalforsamlingen. Næste ESA-
konference er i 2007. 
 
Der er møde i Det Nationale Råd i oktober. Rasmus ville prøve at deltage i mødet. Måske han 
kan få sit institut til at betale for rejsen. 
 
Sociologforeningen skal finde en kandidat til bestyrelsen i ESA i forbindelse med valget hertil i 
2007. Det kræver en del fodarbejde at få opbakning for at få en kandidat valgt ind. Vi bør derfor 
snarest gå i gang med at forberede dette, sådan at der senest til generalforsamlingen er fundet en 
kandidat. 
 
9. Eventuelt 
Da kun få fra bestyrelsen var mødt frem, blev det drøftet, hvornår bestyrelsen er 
beslutningsdygtig. Det er ikke nævnt noget om dette i vedtægterne. Vi skal måske overveje, om 
det er nødvendigt med en paragraf om dette. 
 
Næste møder blev fastsat til torsdag d. 7. september kl. 17-19 og torsdag d. 5. oktober kl. 17-19. 

 
 


