Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Sociologforening 4. december 2013 kl. 17-18.30, i lokale
16.1.62 på Soc.Inst.
Til stede: Martin Munk, Signe Ravn, No Kampmann, Elisabeth Hultcrantz, Kirsten Meyer, Kristian
Karlson, Pelle Korsbæk, Lene El Mongy (referent).
1. Praktisk nyt.
Benjamin Schwarz, kommer fra RUC og kender foreningen gennem Pelle, deltog i mødet. Han
ønsker at stille op som studenterrepræsentant til generalforsamlingen i januar 2014.
2. Kongres opdatering (Kristian) herunder engelsk som konferencesprog, og arbejdsdeling.
Kristian oplyste at kongresplanlægningen kører som den skal. Der er delte meninger i miljøerne om
hvorvidt det er godt at konferencesproget er engelsk. Efter en længere diskussion blev det besluttet
at sproget på konferencer fra 2015 skal være både dansk og engelsk, 2 parallelle spor.
3. Foredragsserie i DSF og møderækker fremover.
- forslag på bordet og udpegning af tovholdere
- Forslag til procedure så vi undgår aflysninger som i onsdags.
Bestyrelsen mener at der bør være et bestyrelsesmedlem til stede som vært ved foredraget. Der skal
være flere om at arrangere, så der kan stilles med en back up. Bestyrelsens medlemmer bør også
dukke op til foredragene.
Foredrag i foråret 2014 varetages af Pelle, Elisabeth og Benjamin. Det blev foreslået at kontakte
Ole Bjerg og Christoph Ellersgaard/Anton Grau Larsen samt Christian Borch. Yderligere forslag er
velkomne.
Signe har efterfølgende fået en aftale i hus med Ole Bjerg.
I maj vil vi gerne lave efteruddannelse i stil med successen ”Bliv soc. opdateret”.
Vi vil prøve at få en international foredragsholder, fx Thevenót (som måske er i landet allerede),
Pelle vil tage kontakt til Thevenót. Et andet forslag er Wacquant.
4. Generalforsamling januar 2014 (indkaldelse af punkter; tænk venligst over punkter)
Martin indkalder beretninger fra lokalmiljøerne. Indkaldelsen skal sendes ud med 14 dages varsel,
dvs. 9.01.2014. Vi sender den ud som nyhedsbrev og lægger den også op på hj.siden. De tilsvarende
andre ansvarlige indkalder og udarbejder beretninger fra Dansk Sociologi, NSF, ISA, ESA.
Vi vil gerne have flere studenterrepræsentanter. Det skal afklares hvem der er på valg og hvem der
genopstiller. Martin sender mail rundt til alle bestyrelsesmedlemmer. Pelle vil spørge Mathias om
han vil være ordinært medlem. Der er mulighed for at deltage i møder over skype og derved spare
rejsetid og –udgifter. No vil trække sig fra bestyrelsen, det betyder at vi skal have en ny kasserer.
5. Økonomi-opdatering og medlemstal. Økonomi vedr. kongressen, budgetudkast fra Kirsten
vedhæftes.
Medlemstallet er nu 292 alm og 375 stud. No oplyste at foreningens medlemstal er konstant, for
minimalt nedadgående. Vi har haft færre udgifter end budgetteret og regnskabet ender formentligt
med et overskud. Der er midler at søge for studenterarrangementer.
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Økonomien for kongressen 2014 tegner indtil videre til et overskud. Vi har fået regnskabet fra
kongressen på RUC januar 2013, som udviste et overskud på 22.000 kr., som tilfalder foreningen.
6. Evt. mødedatoer for 2014.
Aftales ved generalforsamlingen.
7. Evt.
Vi drøftede hvordan oplysninger om foreningens og Dansk Sociologis eksistens i højere grad kan
tilflyde sociologistuderende. Det blev foreslået at anvende institutternes mailinglister. Det er dog
ikke nødvendigvis legitimt at gøre det. Så andre metoder er mere oplagte.
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