
Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Sociologforening 7. september 2006 
 
1. Valg af dirigent 
 
Rasmus Willig valgt som dirigent 
 
2. Valg af referent 
 
Eskil Halberg valgt som referent 
 
3. Godkendelse af forrige referat 
 
Forrige referat godkendt 
 
4. Formandens orientering 
 
Det nævnes fra formandens side at, disse bestyrelsesmøder skal prioriteres højere, og at afbud uden 
videre ikke duer. 
 
Angående medlemstilgangen blev der påpeget at der er meget få færdiguddannede kandidater som 
er medlem af DSF. For hver 20-30 studerende er der kun en kandidat indmeldt. Der er samtidig 
problemer med at få konverteret studenter-kontingenter over til kandidat-kontingent. Da vi ikke 
tjener penge på studerende skal der værges flere kandidater til DSF. 
 
Kirsten har lavet regnskab. Der havde været problemer med betalingen af bandet til årsmødet men 
det er faldet på plads nu. 
 
5. Militærnægteropgaver 
 
Vores nye militærnægter er sat i arbejde. Foreløbigt har Eskil lagt tidsskriftet tilgængeligt på nettet, 
ordnet kælderen så der er bedre styr på de gamle tidsskrifter. Samtidig er Eskil så småt gået i gang 
med en skitsering og planlægning af årsmødet. 
Her overvejes det fortsat om det skal køres over to dag med en række foredrag/forelæsninger, over 
et relevant emne. Der blev nævnt problemer omkring overnatning for folk uden for København, 
navnlig Jylland. 
Samtidig skal der gøres noget for at få flere med til generalforsamlingen, evt. ve at tænke på dennes 
pladsering i forhold til det øvrige arrangement. 
 
Eskil har brugt en del tid på at indsamle tilbud fra forskellige tøj og tryk fabrikanter til 
’sociologishoppen’. En Polo-shirt kan fås med tryk for under 100 kr. 
Der blev diskuteret forskellige problemstillinger omkring ideen med merchandise: 
Hvad skal indtægter bruges til? 
Hvor stort er udlægget? Det et stort set i lyset af at vi ikke ved i hvilket tempo produkterne vil blive 
solgt. 
Udover dette er der samtidig problemer med hvordan selve salget skal foregå. Lene El Mongy kan 
ikke stå for det daglige salg af dette merchadise. Og hvis hun skal være med til at stå for salget skal 
hun selv være med inde i beslutningen omkring det. 
 



Bestyrelsens overvejende holdning var at der skulle satses på de sjove artikler. Pandebåndet og 
nøgleringen var skulle der i hvert fald arbejdes videre med. 
Eskil Arbejder videre med indsamlingen af tilbud, navnlig på de mere sjove artikler, da det blev 
nævnt at folk navnlig studerende ikke gider at bruge mange penge på T-shirt der reelt ikke er andet 
end en reklame t-shirt. 
 
6. DUF (hvad nu?) 
 
DSF har fået afslag (igen) fra DUF. Denne gang med begrundelsen at foreningen er en 
voksenforening, der er blevet udvidet til en ungdomsforening. 
DSF skal samtidig, for at dokumentere medlemmerne, indsamle underskrifter fra samtlige 
medlemmer. Dette kan godt blive et stort arbejde. 
Måske skal foreningen deles op i to, en ungdomsforening og en voksen forening, for at kunne få 
støtte fra DUF. Samtidig skal DSF have tilknyttet en revisor. Rasmus Willig samt en anden vil 
holde et møde med DUF for at høre nærmere om mulighederne for at få støtte. 
Samtidig meldte spørgsmålet sig: Hvordan er muligheden for at flytte penge fra den ene forening til 
den anden, såfremt den bliver del i to. Rasmus følger op på dette. 
 
7. Efterårets program (er det færdigt?) 
Udvalget holder møde snarest, og planlægger det sidste. 
 
8. Generalforsamling og årsmåde 
Se tidligere 
 
9. Opdateringer af hjemmesiden 
Eskil har samlet en række fejl ind til Webmasteren. Han sender dem på mail. 
 
Ida har behandlet emnet omkring pressestrategi. 
Der skal oprettes en speciale database hvis der er mulighed for det. 
Konceptet ”lån en sociolog” eller ”Escort sociologen”. Hvem sender ud til folk og spørger om de vil 
være med? Der skal formuleres en tekst, der kan præsentere ideen til sociologer der vil være med. 
- Ida blev sat på denne opgave uden hendes samtykke. 
 
Der skal oprettes et nyhedsbrev og dette er blevet godkendt. 
 
Der skal oprettes en klumme, måske skal den udbygges til en Web-Bloc senere. Line er redaktør 
med Katrine som Back-up. Den skal på længere sigt fungere som et sted hvor der kan køre en 
løbende debat. Det er vigtigt med en kommentar omkring at DSF ikke kan stå til ansvar for alt hvad 
der bliver sagt og skrevet her i klummen. 
Der skal lægges en ’slags’ redaktionel linie for denne klumme. 
 
10. Nyt fra NSA 
Der blev holdt møde i Helsinki. Der blev forhandlet ny kontrakt med ACTA. Samtidig er der 
frigivet 440.000 ti nationale projekter. Kontingentet til NSA er sat ned pr. medlem, så DSF kan 
spare penge her. 
 
Kongressen 
Haste og Bagge Laust er på denne opgave. Den omhandler Vold og konflikt. 



 
11. Fremtidige arbejdsdeling 
Der blev brainstorm’et og besluttet følgende to plakater: 
Sociologi er en kampsport – kom ind i kampen! 
Og 
WWW.Sociologi.dk - Slå til NU! 
 
Der skal laves en ny folder der kan smides i trykken sammen med plakaterne, så det er klar til 
Campus-dagen. Eskil skriver teksten over Weekenden. 
 
Økonomi: Turen til Helsinki bliver betalt fuldt af DSF også dagen før selv konferencen. 
 
Værgekampagnen starter: Sociologisk Udsyn har startet en konkurrence/Quiz hvor der kan vindes 
bøger og tidsskrifter. Hvis folk har nogle bøger der kan bruges til præmier er de meget velkomne 
 
Bertel Haarder kommer d. 15 til Sociologis fødselsdag. 
 
De nye studerende skal have noget om DSF. De studerende skal vide at DSF findes. Der er startet 
mentorordning på KU dette er en anledning. 
 
 
Næste møde er torsdag 5. oktober kl. 17-19 i lokale 16.1.30 som 
sædvanligt. 


