
REFERAT GENERALFORSAMLING 1999 
 
Dagsorden:   
1. Valg af dirigent og referent  
2. Formandens beretning, herunder foreningens repræsentation i Nordisk Sociologforbund, 
European Sociology Association (ESA), International Sociology Association (ISA), Dansk Sociologi, 
samt Forlaget Sociologi  
3. Kasserens beretning  
4. Budgetter for næste foreningsår for forening, Dansk Sociologi og Forlaget Sociologi, herunder 
fastsættelse af kontigent  
5. Udvalgsberetning  
6. Behandling af indkomne forslag  
7. Valg af redaktion til Dansk Sociologi  
8. Valg af redaktionspanel til Dansk Sociologi  
9. Valg af bestyrelse til Forlaget Sociologi  
10. Valg af formand  
11. Valg af bestyrelse  
12. Valg af revisorer  
13. Valg af repræsentanter til Nordisk Sociologforbund, European Sociological Association (ESA) 
og International Sociological Association (ISA)  
14. Foreningens fremtidige arbejde  
15. Eventuelt    
 
Ad 1.  
Peter Gundelach blev valgt som dirigent. Morten Wiberg blev valgt som referent.   
Peter Gundelach konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.   
 
Ad 2.  
Herman Schmid fremlagde sin beretning, gengivet i Sociolog-Nyt nr. 154, februar 1999.   
 
Kirsten Meyer foreslog, at foreningens hjemmeside blev udvidet til et egentligt 'sociologisk 
debatforum'.  
Anni Greve, der pt. er ansvarlig web-master, vil gå videre med ideen.   
 
Ole Riis bemærkede, at foreningen i lyset af den vigende søgning til de faglige arrangementer 
fremover burde satse mere på opbygning af faglige netværk på foreningens hjemmeside.   
 
Nordisk Sociologforbund  
Peter Gundelach oplyste, at Nordisk Sociologforbund afholder konference i Bergen, Norge i juni 
1999. Yderligere information kan findes på Nordisk Sociologforbunds hjemmeside 
www.uio.no/~emadsbu/nordisk/index.html. Endvidere, at den finske sociolog Klaus Mäkelä er 
redaktør af Acta Sociologica. Alle opfordres til at fremsende forslag til artikler.   
 
Der var ingen kommentarer hertil.   
 
European Sociology Association (ESA)  
Peter Gundelach oplyste, at Thomas P. Boje, der er foreningens repræsentant i ESA, var 
forhindret i at deltage i generalforsamlingen. Han henviste beretningen vedrørende ESA, 
gengivet i Sociolog-Nyt nr. 154, februar 1999.   
 
Der var ingen kommentarer hertil.   
 
International Sociology Association (ISA)  
Lars Bo Kaspersen fremlagde sin beretning, gengivet i Sociolog-Nyt nr. 154, februar 1999.   
 
Der var ingen kommentarer hertil.   



 
Dansk Sociologi  
Allan Madsen fremlagde sin beretning vedrørende Dansk Sociologi, gengivet i Sociolog-Nyt nr. 
154, februar 1999.   
 
Lars Bo Kaspersen roste tidsskriftets høje kvalitet. Han bemærkede dog, at det med sine 
forholdsvis mange teoretiske artikler måske ikke når ud til relevante målgrupper som lærere, 
pædagoger, sundhedspersonale mv. Lars Bo anbefalede endeligt, at antallet af temanumre ikke 
bør øges fremover. Allan Madsen oplyste, at redaktionen var opmærksom på problemet, og 
efterlyste samtidig mere empirisk-orienterede artikelforslag. Vedrørende temanumre tilføjede 
han, at der også fremover planlægges ét - højest to - temanumre om året.   
 
Poul Poder Pedersen foreslog, at tidsskriftet bringer 'interview-artikler'. Allan Madsen oplyste, at 
redaktionen allerede overvejede denne mulighed.  Lisbeth Knudsen spurgte til 
redaktionspanelet. Allan Madsen oplyste, at som følge af massivt mandefald er panelet blevet 
reduceret de seneste år, og at redaktionen kun konsulterer dette i et begrænset omfang.   
 
Anni Greve foreslog, at redaktionspanelet benyttes som et høringspanel for de enkelte numre af 
tidsskriftet. Allan Madsen vil drøfte dette med den øvrige redaktion. Han tilføjede, at 
redaktionen vil komme med et oplæg vedrørende redaktionspanelets fremtid på førstkommende 
generalforsamling.   
 
Forlaget Sociologi  
 
Finn Hansson fremlagde sin beretning vedrørende Forlaget Sociologi, gengivet i Sociolog-Nyt nr. 
154, februar 1999.   
 
Der var ingen kommentarer hertil.   
 
Formandens beretning blev herefter godkendt.   
 
Ad 3.  
Bjarne Hjorth Andersen fremlagde sin beretning for foreningens årsregnskab, gengivet i Sociolog-
Nyt nr. 154, februar 1999.   
 
Regnskabet forelå godkendt af foreningens revisorer.   
 
Regnskabet blev godkendt.   
 
Ad 4.  
Bjarne Hjorth Andersen fremlagde budgettet for Sociologforeningen for regnskabsåret 1999 med 
kommentarer, gengivet i Sociolog-Nyt nr., februar 1999. Kontigentet er uændret i 1999.   
 
Budgettet blev godkendt.   
 
Allan Madsen fremlagde budgettet for Dansk Sociologi for regnskabsåret 1999, gengivet i 
Sociolog-Nyt nr. 154, februar 1999.   
 
På Lars Bo Kaspersens spørgsmål oplyste Allan Madsen, at tidsskriftet ikke aktuelt modtager 
indtægter fra Copy-Dan, men at man vil undersøge dette nærmere.   
 
Budgettet blev godkendt.   
 
Finn Hansson fremlagde budgettet for Forlaget Sociologi for regnskabsåret 1999, gengivet i 
Sociolog-Nyt nr. 154, februar 1999.   
 
Budgetttet blev godkendt.   



 
Ad 5.  
Der forelå ingen udvalgsberetninger.   
 
Ad 6.  
Finn Hansson fremlagde forslaget til indføjelse af en §21 i foreningens vedtægter. Forslaget til 
§21 gengivet i Sociolog-Nyt nr. 154, februar 1999.   
 
Forslaget blev vedtaget.   
 
Ad 7.  
Allan Madsen oplyste at Christian Stenbak og Bodil Stenvig ønskede at udtræde af redaktionen.   
 
Allan stillede samtidig forslag om, at Inge Kryger Pedersen og Dorte Gannik indtræder i 
redaktionen   
 
Dette blev vedtaget.   
 
Ad 8.  
Allan Madsen stillede forslag om, at det siddende redaktionspanel genvælges for et år.   
 
Allan tilføjede, at redaktionen vil fremlægge et notat vedrørende panelets fremtidige status på 
foreningens førstkommende generalforsamling.   
 
Dette blev vedtaget.   
 
Ad 9.  
Finn Hansson oplyste, at den siddende bestyrelse ønskede genvalg, samt at Klaus Rasborg 
indstilles som suppleant.   
 
Dette blev vedtaget.   
 
Ad 10.  
Herman Schmid ønskede ikke at genopstille til formandsposten.   
 
Carsten Strøby Jensen blev valgt.   
 
Ad 11.  
Den nye bestyrelse består af følgende: Carsten Strøby Jensen (formand), Anni Greve, Yvonne 
Mørck, Merete Lohmann, Lars Bo Kaspersen, Michael Hviid Jacobsen, Bjarne Hjorth Andersen og 
Morten Wiberg.  
Suppleanter: Gritt Bykilde og Jeff Smidt.  
Studenterrepræsentanter: Henriette Pedersen (KU), Peter E. Petersen (RUC).  
Suppleant: Finn Sandø Pedersen (KU).   
 
Ad 12.  
Ole Riis og Elisabeth Hultcrantz blev genvalgt.   
 
Ad 13.  
Carsten Strøby Jensen blev valgt som repræsentant til Nordisk Sociologforbund.   
 
Herman Schmid blev valgt som repræsentant til European Sociological Association (ESA).   
 
Lars Bo Kaspersen blev genvalgt som repræsentant til International Sociological Association 
(ISA).   
 
 



Ad 14.  
Generalforsamlingen blev afsluttet med en debat vedrørende foreningens fremtidige arbejde. 
Debatten tog afsæt i Herman Schmids oplæg, gengivet i Sociolog-Nyt nr. 154, februar 1999.   
 
Under debatten fremkom en række konkrete forslag til foreningens fremtidige aktiviteter. Disse 
er her gengivet tematisk i en kort 'stikordsform'.   
 
Faglige aktiviteter og arrangementer   
* Symposier med deltagelse af 'pinger'. Afholdes 2-3 gange årligt, målrettet sociologisk 
interessede. Formålet hermed er udbrede sociologiske problemstillinger til en bredere 
offentlighed. Deltagelse mod betaling, samt eventuelt fondstøtte.  
* Seminarer. Afholdes 5-6 gange årligt, målrettet sociologisk interesserede. Formålet er at 
udbrede kendskabet til sociologiske problemstillinger og sætte sociologien på dagsordenen.  
* Seminarer/konferencer målrettet særligt praktikere. Formålet er at styrke dialogen mellem 
universitetet og praktikere, samt at give en sociologisk faglig inspiration  
* Arrangementer for 'næsten færdige' sociologiske kandidater    
 
Efteruddannelse   
* Øge tilbud om efteruddannelse, navnlig målrettet mod sociologer indenfor forskning og 
undervisning (udgør 1/3 af samtlige medlemmer)    
 
Debatskabende aktiviteter   
* Foreningen skal være mere udadfarende i den offentlige debat vedrørende f.eks. undersøgelser, 
evaluering, lærebøger mv. Formålet hermed er at fastholde den sociologiske faglighed, samt 
synliggøre foreningen.  
* Arbejde aktivt for at sociologi tilbydes som tilvalgsfag i gymnasieskolen    
 
Hjemmesiden   
* Udbygning af faglige netværk og debatfora    
 
Tilbud om konsulentydelser mv.   
* Faglig rådgivning og kritik ved udarbejdelse af sociologiske lærebøger, f.eks. til 
gymnasieskolen  
* Faglig rådgivning ved tilrettelæggelse og gennemførelse af undersøgelser, evalueringer mv.    
 
Samarbejdsrelationer mv.   
* Styrkelse af kontakten mellem foreningen og de sociologiske institutter på universiteterne. 
Formålet er at styrke foreningens position  
* Styrke samarbejdet med de studerende, f.eks. ved at inddrage flere i foreningens aktiviteter. 
Formålet er at inddrage og fastholde de studerende i foreningen, også efter de har afsluttet 
deres uddannelse.    
 
Ad 15.  
Der var intet til eventuelt.   
 
 
Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 18.00   
 
Peter Gundelach og Morten Wiberg  


