Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Sociologforening den 5. oktober 2006
1. Valg af dirigent
Rasmus Willig valgt som dirigent
2. Valg af referent
Line Brinch Jepsen valgt som referent
3. Formandens orientering
Rasmus orienterede omkring sin korrespondance med Dansk Sociologi. Jf. mail d. 5. okt
fra Dansk Sociologi vil tidsskriftet nedholde trykkeomkostningerne og portoudgifterne ved
at overholde det maximale sideantal på 120 sider.
Militærnægter: Eskild optager lydfiler fra alle fagligt relevante konferencer i
Københavnsområdet. Disse filer lægger på hjemmesiden til fri afbenyttelse. Eskild har
lavet et udkast til årsmødet under temaet ” Hvad laver den kritiske intellektuelle i dag?”.
Årsmødet afholdes d. 24. februar som et endagsarrangement. Eskild har ligeledes
arbejdet på at oprette flere sociologprofiler, han eftersøger mulige kandidater.
DUF: Ansøgningsfristen for DUF er 1. juni. Rasmus har møde med DUF indenfor den
kommende måned, hvor begrundelserne for afslaget op støtte drøftes. En del af
begrundelsen for afslaget er at DSF ikke er kategoriseret som en ungdomsforening. En
mulig løsning på dette kunne være at opsplitte foreningen i to og oprette en særskilt
ungdomsforening bestående af studerende og en voksen forening.
Medlemstallet er stabilt
4. Foredragsrækken
Datoer for foredrag
d. 25. okt. Jakob Demant og Jeanette Østergård om Unge og Alkohol
d. 11. nov. Om Flygtninge
d. 6. dec. ?
Lars sørger for at der bliver trykt en plakat.
5. Klumme/Pressestrategi
Nyhedsbrev: Nyhedsbrevfunktionen er oprettet og systemet er klar til brug. Vi har 340
medlemmers emailadresser og 20 har selv tilmeldt sig nyhedsbrevet på hjemmesiden
allerede. Ida er ansvarlig for oprettelsen af nyhedsbreve.
Hjemmesiden: Lars fremviste besøgsstatistik over hjemmesiden. Vi har haft 1300
besøgende fra 4/9-4/10. Medlemssystemet er blevet opdateret således at medlemmerne
ny selv kan redigere i sine oplysninger på siden. Når der er foretaget en ændring sendes
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en mail til Lene med de opdaterede oplysninger. Lars tjekker op på
organisationsdiagrammet op hjemmesiden.
Klumme: Klummen får sin egen rubrik på hjemmesiden og om muligt bliver der mulighed
for at kommentere klummen. Retningslinierne for klummen er at den skal være skrevet i
en personligform som henvender sig til et bredt publikum. Klummen skal informere og
underholde omkring et sociologisk fænomen. Den skal give læseren et smil på læben og
et nyt og anderledes perspektiv på emnet. Klummen starter op som en stafet hvor Kathrine
og Rasmus skriver de første indlæg. Klummeredaktionen består af Kathrine og Line
6. Tidsskriftet
Skal tidsskriftet gøres elektronisk og kun trykkes til løssalg?
Fordelene vil være store besparelser på omkostningerne ved trykning og porto som i dag
fylder meget på budgettet. Det vil muligvis gøre det mere attraktivt at publicere i tidsskriftet
idet den potentielle læserskare udvides.
En af ulemperne vil muligvis være at vi mister medlemmer, idet tidsskriftet i dag fungerer
som den ”varer” medlemmerne modtager for indbetalingen af kontingent.
Rasmus udarbejder et forslag til Dansk Sociologi og Kirsten regner på økonomien.
7. Mødedatoer
Næste møde er d. 6. november kl. 17
Møde d. 12. december kl. 17
8. Nye opgaver
Sociologisk Super-Star: Ole foreslår at vi laver et årligt ”Super-Star” foredrag, hvor vi
inviterer en international hotshot indenfor de samfundsvidenskabelige rækker.
Arrangementet skulle kun være tilgængeligt for medlemmer og være efterfulgt af en
reception (cocktail party).
Sociologisk Bogklub: Ole foreslår at vi opretter en sociologisk bogklub i samarbejde med
Samfundslitteratur og/eller Forlaget Hans Reitzel. Bogklubben skal give medlemmerne
mulighed for at købe faglitteratur til en favorabel pris. Eventuelt kunne der doneres en
årets bog gratis til alle medlemmer. Ole kontakter Has Reitzel og Samfundslitteratur for at
undersøge mulighederne for et samarbejde.
Reklamer på hjemmesiden: Skal vil give lov til at have reklamer på hjemmesiden, så
længe det er sociologisk relevant? Vi blev ikke enige om at ændre på princippet om ikke at
have reklamer på hjemmesiden.
Lydfiler med kendte sociologer: Ulrik arbejder med at finde lydfiler/filmklip med foredrag af
kendte internationale sociologer til hjemmesiden. Vi linker til hjemmesiderne med disse
foredrag.
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Skal vi indføre en uformel regel om at hvert bestyrelsesmedlem altid har en
arbejdsopgave? Der blev argumenteret for, at udarbejde en liste med arbejdsopgaver,
hvorfra man kunne tilvælge opgaver, i stedet for altid at have en opgave.
9. Årsmøde: Se formandens beretning.
10. Evt.
Vi har fået nye plakater og foldere de ligger hos Lene. Kig forbi og tag et par stykker med
og hæng dem op på relevante steder.
Lars foreslår at vi opruster indsatsen på hjemmesiden og betragter webmasterfunktionen
som en studenterstilling.
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