
3. december 2008  
 
Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Sociologforening 3. december 2008   
 
Til stede: Rasmus Willig, Martin Carstensen (militærnægter), Louise Aagaard Hviid, 
Anders Søndergaard, Lars Damgaard, No Emil Pagh Kampmann, Line Brinch Jepsen, 
Kristian Karlson   
 
1. Dirigent  
Rasmus   
 
2. Referent  
Martin   
 
3. Godkendelse af forrige referat  
Referat godkendt   
 
4. Dansk sociologkongres  
Mangler stadig tilbagemelding fra Carsten Strøbye.    
 
5. Indskrivning af alle foreningens referater ved Martin  
Martin orienterede om arbejdet. Regner med at afslutte det i løbet af januar 2009.   
 
6. Nye web-tiltag efter sidste møde  
Der synes at være gode muligheder for at betale medlemsgebyr og melde sig ind via 
nettet.   
Det blev besluttet at gøre det muligt at melde sig ind via hjemmesiden.   
 
Reklamering via Google: Uklart hvad gevinsten vil være. Hvor mange hits vil vi få ud af 
det? Endnu vigtigere: Hvor mange medlemmer får vi ud af det?   
 
Det blev besluttet, at vi bruger 500 kr. om måneden i seks måneder på at reklamere 
for at afprøve dets virkning.   
 
7. Indscanning af Hornsleth-plakat  
Martin sørger for det.   
 
8. Årsmøde og generalforsamling  
Mulige temaer for årsmøde blev diskuteret. Der viste sig særlig interesse for 
temaet ’Visuel sociologi’. Hovedspørgsmål skulle være: Hvordan kan visuelle udtryk og 
visuelle medier bruges til at fremme forståelsen af sociologiske spørgsmål? Kan 
sociologer lære noget af antropologer, som har en lang tradition for dokumentarisme? 
Hvorfor er visuel sociologi et så marginalt forskningsfelt i Danmark, når det fylder 
betydeligt mere i f.eks. den britiske sociologi?   
 
Det blev besluttet  
- at lægge årsmøde og generalforsamling den 21. februar 2009.  
- at Louise med hjælp fra Martin skriver en manchet for årsmødet.   
- at der bevilges 3000 kr. til fest til årsmødet.   
 



I forlængelse af diskussionen om årsmødet blev også forårets foredragsrække 
behandlet.  
 
Det blev besluttet at prøve at skabe sammenhæng mellem årsmødets tema og forårets 
foredragsrække. En titel for foredragsrækken om visuel sociologi kunne være ’Show it, 
don’t tell it’.    
 
En række potentielle foredragsholdere blev diskuteret.  Det blev besluttet at Kristian 
er tovholder på foredragsrækken. Og at Malte skulle spørges om han vil lave en plakat 
til foredragsrækken.   
 
9. Evt.   
Tre spørgsmål blev diskuteret under evt.:   
 
1) Der mangler incitament til at melde sig ind i foreningen. Foreningen leverer en 
række ydelser, som kan nydes uden medlemskab af foreningen (forskningsgrupper, 
foredrag, etc.). Der mangler med andre ord mere materielle incitamenter for 
potentielle medlemmer. Det blev diskuteret om medlemskab af en forskningsgruppe 
skulle kræve medlemskab af foreningen. Herudover blev det diskuteret om man kunne 
lave en skrabet udgave og en hel udgave af forskningsgrupperne for hhv. ikke-
medlemmer og medlemmer af foreningen.   
 
2) Et nyt sociologi-tidsskrift. Formatet tænktes som afslappet, sjovt, måske lidt 
sladderagtigt blad.   
 
Der arbejdes videre med projektet.   
 
3) Næste nyhedsbrev. Skal indeholde:  
- God jul, godt nytår til medlemmerne  
- Husk årsmøde, generalforsamling d. 21 februar, sæt kryds i kalenderen, evt. lidt om 
tema.  


