
Dansk Sociologforening 
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Referat 
 
 
1. Dirigent 
Rasmus Willig 
 
2. Referent 
Claus Syberg Henriksen 
 
3. Godkendelse af forrige referat 
Sidste møde var et arbejdsmøde forud for kongressen, og derfor forelå der ikke noget referat. 
 
4. Formandens orientering 
Der er på nuværende tidspunkt 774 medlemmer, heraf 301 kandidater. 
 
5. Efter kongressen 
På plussiden: 
• Gik generelt godt 
• Der var ingen store bommerter 
• Foredragene og work-shoppene gik over forventning 
• Fin pressedækning (Information, DR2 og DR) 
• Kongressen skaffede ekstra medlemmer 
• BaseCamp for de studerende var velfungerende 
 
På minussiden: 
• Økonomien, der var for få deltagere, derfor kommer vi ud med et underskud 
• Der var for få deltagere til lørdagens paneldebat mellem hovedtalerne. 
 
Både/Og: 
• Måske for mange præsentationer på nogle work-shops, men det viser jo også noget om 

interessen. 
 
6. Økonomi 
Kongressen: 
Alt er betalt, men desværre vil der blive et underskud på ca. 80.000,- Der er en underskudsgaranti 
på 50.000,- så kongressen vil koste foreningen ca. 30.- 40.000,-. En af årsagerne er, at ca 20 
tilmeldte ikke mødte op. Der var bestilt mad mv. til dem. Herudover skulle der have været lidt flere 
deltagere for at økonomien kunne have løbet rundt. Endelig var der nogle ”gode betalere” der 
meldte sig ind i foreningen og dermed sparede en del af deltagergebyret.  Der var mange 
studerende. Ålborg og Århus var kun svagt repræsenterede. Tidspunktet kolliderede med en kongres 
på Island for statskundskabsfolk. 
 
Økonomien generelt 
Bortset fra kongressen ser økonomien fornuftig ud.  
• Der blev bevilget 7.000 til Lars til hjemmesiden resten af året. 



 
7. Foredrag 
Katrine og Ole har stået for det.. Programmet sendes ud i løbet af et par dage. Det er temaorienteret 
om indvandrere og etnicitet.  Det fastholdes, at der er lidt rødvin efter foredragene. 
 
8. Årsmøde og generalforsamling 
Bestyrelsen opfordres til at tænke kreativt i fht. næste årsmøde. Årsmødet afholdes i slutningen af 
februar, nærmere bestemt den 25. februar. Man kunne forestille sig lidt mere kød på programmet 
end hidtil, fx nogle work-shops og lidt mere socialt, fx mad udefra. Rasmus arbejdere endvidere på 
at få Honneth til landet på dette tidspunkt og håber at kunne kombinere mødet med hans besøg. 
 
9. Mål og opgaver 
•  10 stk. profiler af sociologer i arbejde. En slags ”Blå bog” for 10 sociologer til hjemmesiden. 

50% m/k, 50% offentligt/private, Ikke os selv. Ikke universitetsansatte. ¼ side levnedsforløb, 
billeder evt. kontaktmulighed. 
☺Morten og Line laver det 

•  Hvad er en sociolog. Input fra synlighedsudvalget. 
☺Ole er ansvarlig 

•  Videooptagelse af foredrag.  
☺ Venter 

•  Opbygning af pressetjeneste. Udpegning af 10 kerneområder + kontaktpersoner, der ligges på 
som oversigt på hjemmesiden. 
☺Ole er ansvarlig 

•  Sociologi for folkeskolen, gymnasiet og universitet. ½ side om hvad sociologi er til hver 
institutionstype. Udgangspunkt i Rasborgs + Sørens Juuls bog, 
☺Claus + Ellinor er ansvarlige 

•  Information til nye studerende ved semesterstart  
☺Kører 

•  Møde med tidsskriftet Dansk Sociologi. 
☺Rasmus aftaler med tidsskriftet 

•  Opdatering af hjemmesiden 
☺Hvem er ansvarlig? 

•  Mailingliste til medlemmer 
☺Rasmus spørger Lene 

 
10. Fremtidige mødedatoer i bestyrelsen 
•  19. oktober, kl. 17-19 
•  16. november – evt. med tidsskriftet 
•  30. november, kl. 17-19 
•  11. januar, kl. 17-19 
 
11. Eventuelt 
Kirsten fortalte om et møde, hun havde været til i ISA. Mødet foregik i Florida og handlede bl.a. 
om udviklingen af sociologien i de enkelte lande. Kirsten fortalte bla. at der generelt er en dårlig 
kobling fra ISA til de enkelte landes sociologforeninger. 
 
Morten fortalte, at Social analyse på RUC gennemfører 6 foredrag/arrangementer i efteråret.  


