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Bestyrelsesmøde i Dansk Sociologforening 7. maj 2013 kl. 16.30-18.00, i lokale 16.1.62 på 
Soc.Inst.  
 
Til stede: Martin Munk, Signe Ravn, No Kampmann, Elisabeth Hultcrantz, Sabine Klinker, Pia 
Heike, Kirsten Meyer, Kristian Karlson, Pelle Korsbæk, Lene El Mongy (referent). 
 
 
1.Praktisk nyt, herunder arrangementer. 
 Center for Stratifikationsforskning åbnes officielt 27. maj 2013.  

http://www.stratifikation.ku.dk/english/calender/official-opening-of-centre-for-stratification-
research/  

 
 
2. ISA Forum 2016. Desværre fik vi ikke opgaven. Fremtidige satsninger (Signe giver kort 
orientering). 

Signe fortalte at hovedårsagen til afslaget var at stedet for konferencen ikke var ét samlet sted 
og at vores tilbud var for dyrt. Der var dog uenighed i kommiteén. 

 Fremtidig satsning vil være ESA-konferencer. 
 
 
3. Kongres 2014. Syddansk Universitet havde ikke kapacitet til at løfte opgaven. Sociologisk 
Institut, KU står for den. Emnet stratifikation/differentiering er blevet foreslået.  

Vi vil udarbejde en slags kontrakt/aftale til brug ved kongresafholdelse, hvor det er præciseret 
at: 
- der er underskudsdækning og overskudsdeling, 
- deltagergebyr for medlemmer skal være lavere, så det kan betale sig at blive medlem, 
- der skal etableres juniorpanel (Pelle). Kristian vil informere Carsten Strøby om det, 
- der skal afleveres et gennemskueligt regnskab. 
Kirsten vil lave et udkast til dette til næste møde den 19. juni. 

 
 
3a. Kongressen 2012 i Aarhus (Cesau). 
 På generalforsamlingen i år blev regnskabet ikke godkendt, da vi manglede regnskab fra 
 kongressen 2012. Martin har nu modtaget et regnskab, han sender det til No, som skal 
 udarbejde det endeligt. Derefter skal det godkendes af revisorerne (Kirsten og Heine 
 Andersen) og det skal godkendes ved næste generalforsamling. 
 No kontakter Ruc nu for at få deres regnskab fra kongressen 2013. 
 
 
4. Status vedrørende økonomi (No). 

No oplyste at medlemstallet er stabilt. Der er indtil videre i år ikke brugt penge som 
budgetteret på foredrag, studenterseminar og studentermedhjælp. Foreningens lån til 
tidsskriftet (35.000 kr) bliver tilbagebetalt i juni. 
 
 

5. Foredragsserie i DSF, status (ansvarlige: Pelle og No, Kristian giver update). 
 Det lykkedes ikke at arrangere foredrag i forårssemesteret.  
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6. ”Bliv sociologisk opdateret”  
Sabine, Pelle og Elisabeth arbejder på et eftermiddags-arrangement i juni for 
færdiguddannede sociologer, der ikke er inden for universitetsverdenen. Der skal inviteres en 
teoretiker, en praktiker og en kritiker. 
 
 

7. Orientering fra møde i Nordisk Sociologforbund.  
 No og Kirsten har været til NSFmøde i marts. I NSF har man overskud; der er pt 400.000 kr 
 at søge til projekter, der støtter nordisk samarbejde. Det er imidlertid vanskeligt at finde 
 sådanne projekter. Der er forslag om et projekt om nordisk sociologis historie, det har dog 
 ikke stor opbakning. Et andet forslag er en forsker-pris til en forsker, der har gjort noget for 
 nordisk sociologi. Pelle mener man skal gøre mere for de unge sociologer. Bestyrelsen 
 foreslår at der i stedet kan bruges penge til at støtte studerende når de skal til kongres og til 
 etablering af junior-panel.   

Næste møde afholdes i november i København. Næste NSF-konference foregår august 2014 i 
Lund. 
 
 

8. Den amerikanske sociologforenings årsmøde i New York, 10-13 august 2013 (om ulighed, se 
hjemmeside: http://www.asanet.org/am2013/am2013.cfm).  
 Martin orienterede kort om konferencen og lidt om amerikansk sociologi. 

 
 

9. Tidsskriftets økonomiske situation. 

har været behandlet 2. okt. 2012.:  

REFERAT DSF BESTYRELSESMØDE DEN 2. OKTOBER 2012 

6. EVENTUELT Dansk Sociologi  

Tidsskriftet er i en vanskelig situation efter at midlerne stopper til 2014. Der må findes en løsning. 
Man kunne foreslå at de enkelte institutter bidrager (i målestokken 10.000 kr), og dermed 
oppebærer tidsskriftet for en periode. Alternativt kunne man overveje at søge nogle af de større 
fonde.  

Spørgsmålet er hvilken ”pulje” pengene skal tages fra, men det er oplagt at foreningen hjælper 
med at finde en løsning.  

På et tidspunkt kunne man stille spørgsmålet om hvorvidt tidsskriftet fortsat skal trykkes. Man 
kunne måske forestille sig at foreningen tabte nogle medlemmer, hvis man ikke længere modtager 
tidsskriftet på print.  

Man kunne overveje at bruge nogle penge på at få udviklet en app som alternativ til det trykte blad.  

Måske kunne man netop rejse fondsmidler til udviklingen af en app, hvorefter medlemmerne selv 
kunne vælge om de ville modtage tidsskriftet på print eller online.  
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Den slags indspark kunne rettes til redaktionen i forbindelse med forslag til hvordan problemet med 
finansieringen løses fremadrettet.  

Anders P tager kontakt til Allan Madsen, og hører om der er stemning for at tage en fælles 
brainstorm, og om redaktionen overhovedet er interesseret i foreningens ideer i denne forbindelse.  

 
Martin vil tage kontakt til Allan. 


