
Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Sociologforening 6. marts 2014 kl. 17-18.30, i lokale 16.1.62 på 
Soc.Inst.  
	
Til stede: Martin Munk, Kirsten Meyer, Kristian Karlson, Pelle Korsbæk, Lene El Mongy, Asta Breinholt Lund, 
Benjamin Schwarz, Elisabeth Hultcrantz, Kaveh Shamshiri-Petersen, Pia Heike, Laura Vestergaard Kelstrup 
(referent). Afbud fra Lasse Liebst, Gorm Harste. 
 
1. Praktisk nyt. 
 
2. Udpegning af kasserer (jf. ref. fra GF) 
Elisabeth Hultcrantz vælges som kasserer. 
 
3.       Afklaring af repræsentant ESA 
Martin oplyser, at Gorm Harste repræsenterer DSF i ESA, selvom han ikke længere medlem af bestyrelsen. 
Bestyrelsen ønsker, at Gorm indimellem afrapporterer 1) hvilke møder han tager til i ESA og 2) hvad 
mødernes output bliver. Det besluttes, at vi på møderne har et fast punkt. vedr. nyt fra ISA/ESA/NSF, og 
her vender evt. nyt fra den front. Det ville være ideelt at få en mundtlig afrapportering til møderne, men 
alternativt kan Gorm deltage i bestyrelsesmøderne via Skype, når der har været møde i ESA. 
 
Politisk strategi i europæisk samarbejde? Et andet aspekt vedr. ESA- og NSF-medlemskabet er, hvorvidt DSF 
skal arbejde med en særlig agenda eksempelvis med at påvirke emnerne til de europæiske/nordiske 
sociologiske kongresser. Ungdomsarbejdsløshed i Europa og stratifikation nævnes som et emne, hvor man 
kunne arbejde på at styrke det sociologiske/politiske fokus. Vi drøfter muligheden for at arbejde med disse 
temaer (ungdomsarbejdsløshed i Sydeuropa) i ESA-regi med Gorm, herunder, hvordan. 
 
Kaveh vil til næste møde arbejde på at formulere en sådan tematik/fokusområde for foreningen i 
international henseende. 
 
4. Opfølgning af beslutninger vedr. hjemmeside (jf. ref. af best.møde 5.11.2013, pkt. 2) 
Punktet udskydes til næste møde, da Lasse ikke er til stede. 
 
5. Status vedr. medlemsmøder, m.v. – fra arbejdsgruppen. Forslag, der kan arbejdes videre med mhp 
efteråret. Forslag til tema/indhold til ”Bliv opdateret” arrangement (jf. ref fra best. møde 4.12.2013) 
 

• Vi har i februar afholdt et velbesøgt foredrag med Ole Bjerg om ”Gode penge”. Annette Olesen, 
der blev aflyst i efteråret, har indvilliget i at komme den 2. april med foredraget ”Løsladt og 
gældsat”. Info ligger på hjemmesiden. Rasmus Willig har indvilliget i at holde foredrag den 20. 
maj om sin bog, Kritikkens U-vending. 

 
• Det foreslås, at man tænker Dansk Sociologis temaer sammen med foredragene. Til næste møde 

diskuterer og fastsætter vi temaer for efterårets foredrag. Det er en mulighed at afholde et 
debatarrangement om repræsentation i medier – fx med Lasse Jensen fra Mennesker og medier 
som ordstyrer. Arbejdsgruppen laver et oplæg til næste bestyrelsesmøde. 

 
• Man diskuterer muligheden af at indgå i et samarbejde med Ontologisk Onsdag, et studenterdrevet 

initiativ støttet af instituttet. 
 

• ”Sociologisk Opdateret”-arrangementer: Muligheden for at afholde flere arrangementer drøftes. 
Formen for arrangementet er mere samtaleorienteret end foredragene og kun henvendt til 
medlemmer (primært ikke-universitetsansatte). Et muligt tema er kontrol/styringsteknikker. Pia 
henvender sig til Sabine for at høre, hvordan status er, og hvorvidt arrangementet kan nås inden 
sommerferien eller skal henlægges til efteråret. 

 
6. Kommende arbejde med at få/fastholde medlemmer. 
Kristian orienterer om, at vi har et svagt vigende medlemstal, og foreslår, at man ansætter 
studentermedhjælpere til reklame for og rekruttering af dimittender.  
 
Følgende ideer drøftes: Konkret kunne initiativer være besøg på rusture hvert år, reklame til 
forelæsningerne på de forskellige uddannelsesinstitutioner forud for foredrag samt annoncer i 
studenterblade. Det kunne også være yderligere nedsat medlemspris for studerende, evt. vha. at man som 
studerende ikke modtager ACTA fysisk i postkassen. Man kan også lave en pakkepris på medlemskab ifm. 



konferencen samt gøre konferencen billigere. Pelle opfordrer til at vi synliggør den pulje, man kan søge til 
arrangementer som medlem.  
 
Der er enighed om, at det er vigtigt, at reklamen ikke kun foregår i Kbh, men også vha. 
studentermedhjælpere i Aalborg, Odense, Esbjerg osv. Laura laver en opgørelse over, hvilke postnumre, 
vores nuværende medlemmer bor i, mhp. at skabe et billede af, om der er basis for aktiviteter og foredrag 
uden for København. 
 
Martin foreslog at tage kontakt til alumneforeningerne. 
 
Vi nedsætter en arbejdsgruppe om medlemstiltrækning, som arbejder videre med konkrete forslag: 
Kristian, Asta, Benjamin, Laura. 
 
7. Tilbud om filmprojekt. Se vedhæftede. 
Vi har modtaget et tilbud fra Hou Media om at lave film om sociologer, ”hvordan jeres medlemmer bidrager 
positivt til samfundet og ikke mindst hvilke karrieremuligheder jeres fag skaber.” Arbejdsgruppen om 
medlemstiltrækning vil tage det med i deres overvejelser. Bestyrelsen finder det vigtigt, at fokus er på 
jobmuligheder og ikke uddannelsen, da det i så fald hører under uddannelsesinstitutionerne. 
 
 
8. Arbejdsgruppe vedr. opdatering af vedtægter, jf. ref fra GF. Lasse har foreslået at vi venter med at 
gå i gang til senere på foråret, så der er intet at berette endnu. 
 
9.   Evt. 
 

a) Arrangement den 21.5 kl. 17-19 I locale CSS 1.1.18 ved Nikolas Kompridis, Australian Catholic 
University Sydney: “Rethinking Democracy's Relation to Crisis: Is the Concept of Crisis itself in 
Crisis?”  

 
b) Orientering om Nordisk Sociologforbunds pulje v. Kirsten. Round table samt et islandsk 

nyopstartet tidsskrift har fået støtte. Det kan være svært at gennemskue, hvad puljen dækker – 
dette tager Kirsten med videre. 
 

c) Nordiske sociologkongresser. Vi har fået tre legater til danske studerende, som kan deltage gratis i 
kongressen i Lund (gebyr og rejse). Vi skal finde tre, vi ønsker at indstille. 
 

d) Næste kongres v. Kristian. Carsten Strøby mener, at muligvis ikke bør afholdes hvert år. Det er en 
vigtig overvejelse, om vi derfor overhovedet skal afholde den næste år. Stemningen omkring dette 
er delt, da der er sociale argumenter for at holde det hvert år, men også argumenter for at holde 
det sjældnere, da folk også deltager i mange andre, udenlandske kongresser. En anden 
overvejelse er, hvorvidt man skal afholde det andre steder, hvor der er mange sociologer – fx CBS, 
DPU. Den tredje overvejelse er, hvem der skal stå for at afholde kongressen. Det nævnes desuden, 
at tidspunktet bør være lidt senere – sidst i januar – af hensyn til eksaminer. Til næste møde bør 
de enkelte medlemmer af bestyrelsen have overvejet argumenter for og imod. 

 
 
 
Punkter til næste gang 

• Mulige temaer for efterårets foredrag v. arbejdsgruppen 
• Opfølgning af beslutninger vedr. hjemmeside (jf. ref. af best.møde 5.11.2013, pkt. 2) 
• Drøfte et evt. ”Bliv opdateret” arrangement – tidspunkt og tema(er), forslag til oplægsholdere. 
• Nyt fra arbejdsgruppen vedr. rekruttering/fastholdelse af medlemmer (herunder filmprojektet). 

 
 
 
 
 


