Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Sociologforening den 6. november.
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ESA
Rasmus Antoft informerer om European Sociology Association. Danmark bør stille med en
kandidat til næste konference. Kandidaten behøver ikke være professor, det vigtigste er
engagement. Det er dog vigtigt at den danske kandidat har internationale kontakter der kan hjælpe
til at blive valgt ind.
En dansk kandidat kunne styrke det danske sociologiske forskningsmiljø i forhold til Europa. Det er
vigtigt med en forbedret infrastruktur i det Europæiske forskningsmiljø og udveksling af Ph.d.’er.
Der er et forberedende møde til konference. Dette forberedende møde foregår i Paris, her er det
vigtigt at være med, med en eventuel kandidat. Kandidaten skal have noget økonomisk støtte til
rejsen til Paris. Rasmus Antoft kunne måske være et bud på en kandidat.
Foreningen skal gøre sig klart at det kan blive vigtigt at prioritere det internationale samarbejde
mere.
Klumme
Katrine er ikke klar endnu med klummen. Line hjælper lidt til og har måske taget lidt over.
Retningslinierne er ved at blive udarbejdet og vil blive sendt ud hurtigst muligt.
Militærnægter

Rasmus Willig og den nyværende militærnægter har haft besøg af en måske kommende
militærnægter der kan starte i februar. Han virkede absolut interesseret.
Hjemmesiden
Hjemmesiden er blevet fornyet, bedre og flottere layout. Lene har mulighed for at bruge den til at
ligge referater og lignende ud. Den har fået ny server på sociologisk institut.
Der er allerede nu et katalog af lydfiler på hjemmesiden. Vi håber og tror det bliver en succes.
Der er fundet andre lydfiler på nettet. Måske henviser vi til dem. Vi skal dog være opmærksomme
på ophavsrettighederne.
Nyhedsbrevet
Nyhedsbrevet er på vej og skal komme en gang om måneden.
Nyhedsbrevsfunktionen kan også bruges til at reklamere for foredrag og lignende.
Plakater
Plakater og flyers er kommet de skal hænges op sammen på universiteterne. Fremover er
foredragene kl. 19 da det står på plakaten. Der skal gøres opmærksom på foredragene over mail.
Tidsskriftet
Som det ser ud nu skal tidsskriftet blive i materiel form og skal ikke i første omgang udgives over
nettet. Tidsskriftet er meget dyrt at trykke og vi kan derfor spare mange penge på at forsimple
layout og gå ned i papirkvalitet. Der tænkes nu i at spare penge på trykkeri omkostninger for at
spare penge og få tidsskriftet til at løbe rundt.
Michael Hviid stopper i redaktionen. Rasmus Antoft har meldt sit kandidatur
DJØF
I DJØF-bladet har der den seneste tid været omtalt sociologer og sociologi i forskellige artikler. De
skal findes og smides på nettet. No finder artiklerne
Eventuelt

•

Listen med eksperter skal sendes rundt og sættes i brug med en pressemeddelelse. Listen
bliver udbygget og forstærket hen ad vejen. Bestyrelsen måde tage beslutninger om hvem
der kan være eksperter.

•

Susanne Brøgger er en mulighed til årsmødet om den kritiske intelektuelle

•

Lars får løn for hans arbejde med hjemmesiden i efterårsferien ca. 6500. Hans løn er 160 kr.
i timen. Fremover er Lars timelønnet og det faste honorar frafalder.

•

Forrige referat godkendt

•

Snakken om bogklubben der skulle være tilknyttet foreningen bliver foreløbigt lagt på
hylden.

