Bestyrelsesmøde i Dansk Sociologforening
Onsdag d. 8/2 klokken 17.00-19.00
Sociologisk Institut, lokale 16.1.62
Til stede: Elisabeth Hultcrantz, Kirsten Meyer, Marie Blomgren Jepsen, Rasmus Karkov, Pelle Korsbæk
Sørensen, Anders Blok og Anders Petersen.
1) Valg af referent
- Pelle Korsbæk Sørensen
2) Godkendelse af referat
- Godkendt
3) Konstituering af bestyrelsen
- Godkendt
4) Valg af kasserer
- No Emil Pagh Kampmann er valgt som ny kasserer. No bistås i den nye opgave og indkøres i
foreningens økonomi af Kirsten Meyer.
5) Dansk Sociologkongres 2013 - debat om sprog etc.
- Skal 'Dansk Sociologkongres' ændre navn?
- Der er stillet forslag om, at kongressen skal ændre navn til 'Dansk Sociologikonference'. Navnet
fungerer bedre på engelsk. Desuden henvender navnet sig bredere end en kongres, der som
udgangspunkt kun henvender sig til medlemmer.
- Der var åben debat om navnet. Det vedtages, at det nye navn godtages. Dansk Sociologkongres
er hermed ændret til Dansk Sociologikonference.
- Der var åben debat om, hvorvidt engelsk skal bruges som udgangssproget i forhold til Dansk
Sociologikonference.
o Der var enighed rundt om bordet om, at der skulle være mulighed for, at man holdt
grupperne/workshops på både dansk og på engelsk. Som udgangspunkt skal det være
muligt at insistere på danske oplæg.
o Den seneste kongres havde en klar international vinkel, hvilket var godt og nyt.
o Flere havde oplevet, at det kan være på bekostning af indholdet, når sproget skal være
engelsk? Kan dybden i diskussionerne blive udvandet? Kan det være, at der er danske
sociologer, der melder fra, fordi de skal holde oplæg på engelsk.
- Der er en ambition om, at man når bredt ud i det danske sociologiske miljø i forbindelse med
afholdelsen af Dansk Sociologikonference. Dansk Sociologikonference er en mulighed for at
udvide og styrke det danske sociologiske miljø. Det anbefales videre, at man målretter
invitationer til studerende.
- Det er vigtigt, at arrangørerne af konferencen er klar over, at der med underskudsgarantien
også følger nogle samarbejdskrav. Blandt andet at Dansk Sociologforenings medlemmer
tilgodeses.
6) ISA
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Der var afholdt møde sammen med Wonderful Copenhagen om det udarbejdede et bud på at
afholde ISA i København i 2018. Præsentationsmaterialet blev præsenteret på
bestyrelsesmødet. Der sendes en delegation til Beirut i Libanon. Kirsten Meyer deltager.
o Det skal prioriteres, at økonomien i opgaven ikke belaster Dansk Sociologforening i en
negativ retning.
7) Hjemmesidens design
- Hjemmesiden skal opdateres eller forandres, så den kommer til at fungere godt. Der er tidligere
udarbejdet ændringsforslag.
- Man har været tilfreds med arbejdet tidligere, men der er et presserende behov for en
opdatering og nyudvikling af hjemmesiden.
- Det blev foreslået, at man køber støtte til en ny hjemmeside. Firmaet Rabbe Consult har
mulighed for snarest at overtage opgaven. Det blev besluttet, at denne løsning blev valgt.
- Det kan ordnes som en fastpris opgave. Der udarbejdes en testside, som interesserede kan
kommentere inden den åbnes for alle.
8) Foredragsrækkerne 2012 – Lasse Liebst/Rasmus Klarkov og Anders P.
- Rasmus orienterede om foredragsrækken. Det overordnede tema er byens rum. Det blev
foreslået, at foredragsrækken i dette semester bliver planlagt ad hoc?
- Det blev anbefalet fra bestyrelsen, at man planlægger hele foredragsrækken samlet. De enkelte
foredrag kan opreklameres fra gang til gang, men der må være en samlet plan, der kan
fremlægges. 3 foredrag i dette semester lyder realistisk.
o Niels Albertsen fra Arkitektskolen i Aarhus er blevet inviteret af Lasse Liebst.
o Anders Petersen vil gerne i fremtiden arrangere en foredragsrække om begrebet 'lykke' i
Aalborg.
9) Eventuelt
- Der opfordres til, at der oparbejdes en lokalafdeling på Roskilde Universitet.
- Ph.D. kurser for sociologer på hjemmeside? Dette punkt tages op på næste møde.
- Mødedatoer for foråret er:
o Tirsdag d. 13. marts kl. 17.00. Der afholdes møde i byen (Efterfølgende er der
konstitueringsmiddag for bestyrelsen). Adresse oplyses senere.
o Tirsdag d. 10. april kl. 17.00. Københavns Universitet.
o Torsdag d. 10. maj kl. 17.00. Københavns Universitet.
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