
5. oktober 2007  
 
Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Sociologforening den 5. oktober 2007    
 
1. Valg af dirigent. Rasmus Willig valgtes til dirigent  
 
2. Valg at referent. Elisabeth Hultcrantz valgtes til referent   
 
Der var en bem til ref. fra forrige møde (18. juni 2007) vedr. mobilitetsnetværket: Det 
er ikke kun Aalborg, med kører i samarbejde med andre.   
 
3. Formandens orientering  
a) Nordisk Sociologkongres: Alle key-note speakers er på plads  
b) Medlemstal: 1 udmeldt, 6 indmeldt sidste måned  
c) Fotokonkurrence: der arrangeres en fotokonkurrence i samarbejde med Politiken – 
som gerne vil have specificeret temaet! Det blev nævnt at hjemmesiden kan trænge 
til et godt billede, jf. Antropologi – men det er måske nærmere Instituttets, frem for 
foreningens hjemmeside.  
 
4. Input til nyhedsbrev: Lars skriver om fotokonkurrencen. Anders: Brugerdreven 
innovation, den 9. november. Næste nyhedsbrev: gerne ud inden næste medlemsmøde 
(den 10. oktober 2007). Noe sender til Elisabeth.   
 
5. Arbejdsmarkedsdag: Iflg Carsten Strøbye går 50% af de nyuddannede sociologer ind i 
konsulentbranchen. Forslag til personer, som kan deltage: Rasmus Christensen (tidl. 
Medlem af best.), nu i Epinion; én fra PLS/Rambøll, én til????. Noe tilrettelægger 
sammen med Line. Tidspunkt: En gang i februar 2008.   
 
6. Nye tiltag til hjemmesiden: Ingen   
 
7. Årsmøde og generalforsamling: Holdes sidste week-end i februar 2008 (lørdag den 
23. februar 2008). Sted: Instituttet. Ideer til aktiviteter, der kan tiltrække deltagere: 
Fest, Quiz, kåring af vinder af fotokonkurrence. Noe og Ida arbejder videre. Forslag til 
tiltag, der kan flere studerende fra Aalborg med – en eller anden form for tilskud til 
transport???   
 
8. Arbejdsopgaver: Forskningsgrupper om onsdagen. Der skal beskrivelse af grupperne 
på nettet. Noe, Ida og Lars starter en ny, åben forskningsgruppe, 
emne ”Film/medier/journalistik” Præcisering af konceptet og intro til grupperne kan 
være på som punkt til årsmødet. Arbejdsopgaver i forbindelse med medlemsmøder: 
Det skal sikres, at der er i hvert fald 2 personer, som møder tidligt, arrangerer det 
praktiske, står for velkomst, etc.   
 
Orientering uden for dagsordenen:  Sociologisk Udsyn: Spændende foredragsrække – 
tjek hjemmesiden. Planer om konference om multikulturalisme i Norden i foråret 2008. 
Det blev anbefalet at søge midler i DUF og hos Nordisk Sociologforbund. Campus dag 
var en stor succes. Det samme gælder quiz-aften.  Orientering fra Nordisk Sociolog 
Forbund: Morten Jensen orienterede om at der er valgt ny bestyrelse i forbundet og i 
ACTA. Aftalen med Sage videreføres. Der er afsat 130.000 til et projekt om Nordiske 
sociologprofiler – bedste artikel premieres. Der etableres en tværnordisk idébank, med 



fælles problemstillinger, fx at skaffe flere medlemmer. Morten har prøvet at danne sig 
et overblik over studenterforb/afd. – her er DK klart længst fremme, flere af de øvrige 
interesserer sig ikke rigtig for studenter. Medlemsbidraget fra de nordiske 
foreninger/forbud er nedbragt.   
 
9. Evt. , måske en fredagsøl og næste møde: Næste møde er den 21. november, inden 
medlemsmøde samme aften. Ole og Kathrine har inviteret til at bestyrelsesmøde 
holdes hos dem, med efterfølgende mad, men det kan altså ikke lade sig gøre. 
Fredagsøllen blev sløjfet.    
 
EH, 15-10-2007 
 


