
4. oktober 2011  
 
Møde i Dansk sociologforening, 4/10 – 2011    
 
Til stede: Sabine Klinker, Elisabeth Hulcrantz, Anders Blok, No Emil Kampmann, Lasse 
Liebst, Rasmus Karkov, Mathias Herup Nielsen (ref.), Marie Blomgren.   
 
1. Valg af referent  - Mathias H. Nielsen valgt    
 
2. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt  
 
3. Alumne-samarbejder og muligheder for efteruddannelse i hhv. Aalborg og Kbh    
 
- Anders P. har haft kontakt med institutleder i Aalborg, og her er et arbejde frem 
imod at få en alumneforening op at køre nu i sin spæde opstart.    
 
- På Københavnerfronten har Sabine (SK) haft kontakt til alumneforeningen, som virker 
imødekommende ift. fremtidigt samarbejde med foreningen. Særligt kan samarbejdet 
være brugbart til at `markedsføre` foreningen.    
 
Det besluttes, at der nu nedsættes en arbejdsgruppe for at få udviklet et koncept for 
`efteruddannelse` for sociologer i København. Gruppen består af Sabine, Lasse, 
Mathias og Anders   
 
4. NSF  NO orienterer: Der bliver samme legatordning til næste års konference på 
Island som der har været i år. Dvs: Foreningen sender seks specialestuderende eller 
nye kandidater af sted som får betalt konference og hotelophold.    
 
5. ISA til KBH  
Status er her at Wonderful Copenhagen (stadig) gerne vil have ISA til København 2018. 
Det er ikke realistisk og en kæmpe opgave, men måske en indgang til at få ESA til 
København.    
 
- Anders P. orienterer Karsten over mail med henblik på at komme i dialog med ham 
og få ham til at gå videre med opgaven.    
 
6. Hjemmesidens opbygning - En række ændringer til hjemmesidens opbygning 
præsenteres og vedtages. Jesper fører dem ud i livet.    
 
- Desuden er der en række opgaver for Marie at tjekke op på ift. bl.a. døde links og ift. 
hvor mange af de `Forskningsgrupper` som præsenteres på sitet stadig er i live.    
 
- Det foreslås, at foreningen bør overveje muligheden for at relancere 
forskningsgrupperne i forbindelse med konference.    
 
- Det besluttes at klummen på hjemmesiden får en sidste chance, nu som `ung 
sociologi` under navnet ”Sociologiske tanker”: Dygtige studerende skriver `klumme` 
på max 700-800 ord efter direkte invitation fra Lasse og Marie. Lasse og Marie går 
videre med arbejdet med klummen og med at få de første studerende inviteret.    
 



7. Foredragsrækkerne  v. Anders P. og Elisabeth   
 
- Forårets kommende foredragsrækker i hhv. Aalborg og Kbh er under planlægning og 
baserer sig foreløbigt på to forskellige temaer: Lykkens sociologi (Aalb.) og Arkitektur 
og sociologi (Kbh)    
 
8. Eventuelt.   
 
- Foreningen bakker op om Mikael Carlehedens foredragsarrangement med kendt 
fjerdegenerations kritisk teoretiker. AP går videre med støtten.    
 
No foreslår, at foreningen inviterer studenterrepræsentanterne med til den årlige 
sociolog-kongress – ophold, transport, hele pakken. Forslaget vedtages.    
 
- Anders P. foreslår samme system som sidste år med kongressen, hvor det gøres 
muligt for studerende medlemmer af foreningen, at få transportudgifter refunderet. 
Det vedtages, at tog- eller busbillet, så billig som mulig, refunderes af foreningen.    
 
- Det bemærkes, at man som bestyrelsesmedlem bør overveje, hvornår man svarer 
`reply all` til mails og hvornår man kan nøjes med blot at svare Anders P.  
 


