REFERAT GENERALFORSAMLING 2000
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Kasserens beretning
4. Budget for foreningsår 2000 og Tidsskriftet Dansk Sociologi, herunder fastsættelse af
kontingent
5. Udvalgsberetninger: - Tidsskriftet Dansk Sociologi - Forlaget Sociologi - Nordisk
Sociologforening (NSF) - European Sociological Association (ESA) - International Sociological
Association (ISA)
6. Forslag
7. Valg af redaktion til Tidsskriftet Dansk Sociologi
8. Valg af redaktionspanel til Tidsskriftet Dansk Sociologi
9. Valg af bestyrelse til Forlaget Sociologi
10. Valg af formand
11. Valg af bestyrelse
12. Valg af revisorer
13. Eventuelt
Ad 1. Valg af dirigent og referent
Jeff Smidt blev valgt som dirigent. Morten Wiberg blev valgt som referent.
Ad 2. Formandens beretning
Carsten Strøby Jensen fremlagde formandens beretning, gengivet i Sociolog-Nyt nr. 158, februar
2000.
Carsten Strøby Jensen benyttede lejligheden til at orientere om Dansk Sociologkongres 2000, der
afholdes den 24 - 26 august 2000 på Sociologisk Institut, Københavns Universitet.
Planlægningen af kongressen er i fuld gang, og der er således indgået aftale med flere
udenlandske forskere, der vil være key note speakers på kongressen. Der har også været en stor
interesse for at deltage/fremlægge papers på konferencen. Foreløbigt er der planlagt 17
workshops med forskellige sociologiske temaer. Det er dog en forudsætning for at workshoppen
gennemføres, at der fremlægges minimum fire papers.
Vedrørende økonomien oplyste han Carsten Strøby Jensen, at Statens Samfundsvidenska-belige
Forskningsråd (SSF) har givet tilsagn om støtte på kr. 60.000.
Bestyrelsen ansøger pt. private fonde mv. om tilskud til kongressen.
Carsten Strøby Jensen tilføjede, at bestyrelsen i budgettet for foreningsåret 2000 foreslår, at
Dansk Sociologforening stiller en underskudsgaranti på kr. 25.000 til dækning af eventuelt
underskud i forbindelse med kongressen.
Efter fremlæggelsen af beretning var der en kort drøftelse af denne.
Vedrørende medlemsmøder spurgte Jens Chr. Tonboe, om foreningen kan yde økonomisk støtte
til medlemsaktiviteter (medlemsmøder mv.) i Aalborg og Århus. Carsten Strøby Jensen
bekræftede dette og tilføjede, at foreningen kan yde støtte til oplægsholdernes rejseud-gifter
til ca. 8 - 10 medlemsmøder på landsplan om året.
Vedrørende Acta Sociologica stillede flere medlemmer spørgsmålstegn ved, om foreningen
fortsat skal opretholde sit medlemsabonnement.

Lars Bo Kaspersen var enig i, at tidsskriftet kan synes lidet interessant. Tidsskriftet har
imidlertid et stort publikum, navnlig i de angelsaksiske lande, ligesom det bidrager til en
fastholdelse og udvikling af samarbejdet mellem de sociologiske miljøer i Norden. Han advarede
derfor imod, at foreningen opsiger sit abonnement. Lars Bo Kaspersen opfordrede samtidig
danske sociologer til i højere grad at søge at få artikler mv. optaget i Acta Sociologica.
Vedrørende Dansk Sociologkongres 2000 blev initiativet rost. Flere deltagere foreslog, at der
afholdes et egentlig internat, fx på en højskole.
Vedrørende kongressen oplyste Anni Greve, at et program for denne udsendes ultimo marts.
Programmet vil også kunne læses på Sociologforeningens hjemmeside www.sociologi.dk.
Anni Greve tilføjede, at foreningen forventer at afholde en kongres hvert andet år - under
forudsætning af den fornøden interesse og opbakning. Hun pointerede, at kongressen ikke skal
erstatte de nuværende Årsmøder, men derimod være et supplement til disse.
Carsten Strøby Jensen oplyste, at deltagergebyret forventes at blive kr. 750 for medlemmer i
arbejde og kr. 250 for studerende og andre. Ved deltagelse i festmiddag er prisen kr. 250.
Beretning blev herefter godkendt.
Ad 3. Kasserens beretning
Merete Lohmann fremlagde kasserens beretning for foreningens årsregnskab, gengivet i SociologNyt nr. 158, februar 2000.
Regnskabet forelå godkendt af foreningens revisorer.
Regnskabet blev godkendt.
Ad 4. Budget for foreningsår 2000, herunder fastsættelse af kontingent
Merete Lohmann fremlagde budgettet for Sociologforeningen for regnskabsåret 2000 med
kommentarer, gengivet i Sociolog-Nyt nr. 158, februar 2000. Kontingentet foreslås uændret i
2000.
Carsten Strøby Jensen fastslog, at der på budgettet 2000 er afsat en underskudsgaranti på kr.
25.000. Han tilføjede, at man vil ansøge private fonde mv. om støtte til afholdelse af Dansk
Sociologkongres, således at et eventuelt underskud belaster foreningens økonomi mindst
muligt.
Efter fremlæggelsen af budgettet var der en kort drøftelse heraf.
Jens Chr. Tonboe foreslog med henvisning til foreningens trange økonomiske situation, at
kontingentet for kandidater forhøjes til kr. 800.
Der var ikke tilslutning til dette forslag.
Keld Høgsbro udtrykte bekymring over et budgetteret underskud på kr. 5.000.
Carsten Strøby Jensen foreslog, at budgetposten "bestyrelsen" nedsættes fra kr. 20.000 til
kr.15.000, således at der er balance mellem indtægter og udgifter for budgettet 2000.
Budgettet blev godkendt med disse ændringer.
Ad 5. Udvalgsberetninger
Tidsskriftet Dansk Sociologi,
Forlaget Sociologi,
Nordisk Sociologforening (NSF),

European Sociological Association (ESA) og
International Sociologi-cal Association (ISA)
* Tidsskriftet Dansk Sociologi
Jens Chr. Tonboe fremlagde redaktionens beretning og revideret regnskab for 1999, gengivet i
Sociolog-Nyt nr. 158, februar 2000.
Beretningen blev godkendt.
* Forlaget Sociologi
Finn Hansson fremlagde redaktionens beretning, gengivet i Sociolog-Nyt nr. 158, februar 2000.
Beretningen blev godkendt.
* Nordisk Sociologforening (NSF)
Carsten Strøby Jensen omdelte en skriftlig beretning for arbejdet i Nordisk Sociologforening,
udarbejdet af Lars Skov Henriksen, der sammen med CSJ har siddet i NSF. Der har været afholdt
nordisk sociologkongres i 1999 i Bergen. Kongressen var ikke helt så velbesøgt som tidligere
nordiske kongresser, men ellers forløb arrangementet flot. Næste Nordiske Sociologkongres
afholdes i Island i år 2001. NSF har haft visse problemer med Acta Sociologica, bl.a. fordi
forlaget som udgiver tidsskriftet har haft økonomiske problemer. Udgivelsen af Acta er dog
fortsat sikret.
Beretningen blev godkendt.
* European Sociological Association
Carsten Strøby Jensen henviste til Margaretha Bertilssons skriftlige beretning, gengivet i
Sociolog-Nyt nr. 158, februar 2000.
Beretningen blev godkendt.
* International Sociological Association (ISA)
Lars Bo Kaspersen redegjorde for dette års virke. Foreningen er atter i fulde omdrejninger efter
præsidentskiftet sidste år. Informationsniveauet er steget efter foreningen har udviklet sin
hjemmeside www.ucm.es/info/isa/. Det forgangne år bød dog ikke på større omstruktureringer
eller nytiltag.
Beretningen blev godkendt.
Carsten Strøby Jensen oplyste, at der skulle vælges en repræsentant henholdsvis til Nordisk
Sociologforening og European Sociological Association
Vedrørende Nordisk Sociologforening blev Lars Skov Henriksen genvalgt som foreningens
repræsentant.
Vedrørende European Sociological Association blev Margaretha Bertilsson valgt som foreningens
repræsentant
Ad 6. Forslag
Der forelå ingen forslag
Ad 7. Valg af redaktion til Tidsskriftet Dansk Sociologi
Jens Chr. Tonboe oplyste, at Dorte Gannik udtræder af bestyrelsen. Han indstillede, at Mai
Heide Ottosen indtræder i bestyrelsen. Dette blev godkendt.
Jens Chr. Tonboe oplyste videre, at han forventer at udtræde af redaktionen i løbet af året. På
dennes opfordring besluttedes det, at redaktionen kan optage et nyt redaktionsmedlem som

associeret medlem. Den formelle indtræden i redaktionen kan tidligst ske ved næste ordinære
generalforsamling.
Redaktion består således af: Thomas P. Boje, Susanne Klausen, Allan Maden, Inge Kryger
Pedersen, Mai Heide Ottosen og Jens Chr. Tonboe.
Ad 8. Valg af redaktionspanel til Tidsskriftet Dansk Sociologi
Jens Chr. Tonboe oplyste, at redaktionen ikke har inddraget panelet i det forgange år, men at
man vil tage initiativ hertil i det kommende år.
Ad 9. Valg af bestyrelse til Forlaget Sociologi
Finn Hansson oplyste, at Tom Broch, Kurt Aagaard Nielsen og Karin Mathiesen ønsker at udtræde
af bestyrelsen.
Han indstillede samtidig, at Klaus Rasborg, der er suppleant, indtræder i bestyrelsen som
medlem, samt at Yvonne Mørck og Niels Warring indtræder som associerede medlemmer af
bestyrelsen. De associerede medlemmer kan eventuelt indtræde i bestyrelsen ved et ordinært
valg på et senere tidspunkt. De øvrige medlemmer ønskede genvalg.
Indstillingen blev godkendt.
Redaktionen består således af: Finn Hansson (formand), Elsebeth Hofmeister, Klaus Rasborg og
Therese Heltberg (studenterrepræsentant)
Associerede medlemmer: Yvonne Mørck, Niels Warring
Finn Hansson tilføjede, at interesserede er velkomne til at blive associerede medlemmer med
henblik på eventuel indtræden som ordinært medlem af redaktionen på et senere tidspunkt. For
yderligere oplysning kan der rettes henvendelse til Finn Hansson.
Ad 10. Valg af formand
Carsten Strøby Jensen blev genvalgt som formand med applaus.
Ad 11. Valg af bestyrelse
Yvonne Mørck og Bjarne Hjort Andersen ønskede at udtræde af bestyrelsen.
Anni Greve, Gritt Bykilde og Morten Wiberg var på valg. De blev alle genvalgt.
Den nye bestyrelse består således af: Carsten Strøby Jensen (formand), Anni Greve, Lars Bo
Kaspersen, Michael Hviid Jacobsen, Merete Lohmann, Gritt Bykilde og Morten Wiberg.
Studenterrepræsentanter: Henriette Pedersen (KU) og Peter E. Petersen (RUC).
Suppleanter: Jeff Smidt, Klaus Rasborg, Mikael Carleheden og Morten Rømer Jespersen
(studenterrepræsentant)
Ad 12. Valg af revisorer
Ole Riis og Elisabeth Hulcrantz blev genvalgt.
Der tages dog forbehold for Ole Riis', da denne ikke forinden havde tilkendegivet, at han
ønskede at genopstille.
Kirsten Meyer blev valgt som suppleant.
Ad 13. Eventuelt
Keld Høgsbro efterlyste et mere aktivt engagement i ISA, samt en bedre orientering om ISAs
arbejdsgrupper.

Lars Bo Kaspersen hilste forslaget velkommen og lovede at overveje en videreformidling af ISAs
aktiviteter i Sociolog-Nyt. Lars Bo Kaspersen gjorde samtidig opmærksom på, at der på
foreningens hjemmeside er links til ISAs hjemmeside.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 17.30.
Jeff Smidt og Morten Wiberg

