
8. september 2008  
 
Referat af bestyrelsesmøde 8. september 2008 / Dansk Sociologforening  
 
Til stede: Kirsten, Kristian, Line, Elisabeth, No Kampmann, Anders Blok, Louise, Martin 
Carstensen (militærnægter), Rasmus Willig    
 
1. Valg af dirigent.  
Rasmus valgtes som referent   
 
2. Valg af referent.  
Martin valgtes som referent.   
 
3. Godkendelse af forrige referat.  
Udsat til næste gang.   
 
4. Formandens orientering  
Ny webmand: Anders Søndergaard, studerende på sociologi.  
Møde med DM ved Ingrid Stage  
Status for medlemmer: Vi mister medlemmer, formentligt pga. PBS. Vi har mistet 30 
kandidater og vundet et par studerende.   
Skulle man spørge dem, hvorfor de melder sig ud?  
Der er stor fluktuation. Svært at fastholde de studerende.  
Skulle man rette sig i en mere social retning? Er folk mere interesseret i at mødes end 
at læse tidsskrifter? Sociologer vil gerne møde andre sociologer – og anvendt 
sociologi.  
Forslag om arrangement, hvor folk kan høre om anvendt sociologi og netværke. For 
både studerende og alumni.   
 
Vi skal have en plan med det. Skal vi have en Facebook-profil? Martin skal undersøge 
mulighederne.    
 
5. Interessegrupper i foreningen. Hvordan kommer vi videre med projektet?  
Grupperne skal institutionaliseres frem til Nordisk Sociologkongres.  
Kunne platformen bruges lidt bredere og ikke kun forskningsorienteret. Spørge 
Gundelach og hans surveyselskab om de vil med ind under Kristians gruppe.  
Tre underpunkter:  
a) ansøgning til NSA  
b) reklame  
c) eventuelle bestyrelsesmedlemmer, der har lyst til at starte grupper op  
Ad 5a: Ansøgning på 50.000 til NSA om udvikling af webprojekt.  
Ad 5b: Rasmus Willig går videre med reklamesagen.   
 
6. Henvendelse fra tidsskriftet Distinktion om at blive medlemsblad i foreningen   
 
7. Forskningspolitisk udvalg har arbejdsdag og debataften d. 19. september   
 
8. Næste Dansk Sociologkongres  
Rasmus Willig tager kontakt til Carsten Strøbye.   
 



9. Evaluering af Nordisk sociologkongres  
Det gik rigtig godt. Godt arrangeret.   
 
Fagligt: Dog for social-filosofisk. Lidt for ensidigt.  
Man bør dog ikke fortsætte konferencen til søndag. Konferencer bør foregå i 
arbejdsdagene og ikke i weekenderne.   
 
10. Præsentation af årets foredragsrække   
 
11. Medlemskampagne   
 
12. Evt  
Tabloid-sociologi  
- Portrætter af en forsker til hjemmesiden  
- Nyhedsbrev: Nu er der kommet et nyt portræt  
- Lousie og Line ser nærmere på det. 
 


