
REFERAT GENERALFORSAMLING 2002 
 
Dagsorden:   
1. Valg af dirigent og referent  
2. Formandens beretning  
3. Kassererens beretning  
4. Budget for næste foreningsår for forening og tidsskrift, herunder fastsættelse af kontingent  
5. Udvalgsberetninger og nedsættelse af udvalg.  

• Orientering fra Nordisk Sociologforbund, European Sociological Association og 
International Sociological Association.  

• Valg af repræsentant til European Sociological Association.  
6. Behandling af foreliggende forslag  
7. Valg af redaktion til Tidsskriftet Dansk Sociologi  
8. Valg af redaktionspanel til Tidsskriftet Dansk Sociologi  
9. Valg af bestyrelsen til Forlaget Sociologi  
10. Valg af formand  
11. Valg af bestyrelse til Dansk Sociologforening  
12. Valg af revisorer  
13. Eventuelt   
 
Ad 1. Valg af dirigent og referent  
Jeff Smidt blev valgt som dirigent. Elisabeth Hultcrantz blev valgt som referent.    
 
Ad 2. Formandens beretning  
Gritt Bykilde fremlagde formandens beretning, gengivet i SOCIOLOG-nyt, nr. 166, januar 2002   
 
I forbindelse med beretningens punkt 9, 'Dansk Sociologforening i den offentlige debat', blev der 
fra de fremmødte medlemmer givet udtryk for, at bestyrelsen kan - og bør - markere sig i 
debatten, men at man ikke kan give et mandat. Bestyrelsen står til ansvar overfor 
generalforsamlingen.   
 
Beretningen blev godkendt.  
 
Ad 3. Kassererens beretning  
Kassereren, Merete Lohmann, konstaterede at foreningen har flere medlemmer end tidligere, og 
at især antallet af studentermedlemmer er stigende.   
 
Det er et problem, at mange medlemmer er i restance med kontingent, men der satses på, at 
dette problem vil blive formindsket, når man går over til betaling via PBS.   
 
Kassererens beretning blev godkendt.  
 
Ad 4. Budget  
Formanden gav det fremlagte budget følgende kommentarer med på vejen:    

• der er taget højde for, at transportudgifterne i forbindelse med bestyrelsesmøder er 
steget;  

• det foreslås også i 2002 at yde støtte til afholdelse af et studenterseminar;  
• det foreslås at afsætte kr. 25.000 i underskudsgaranti til kongressen i begyndelsen af 

2003;  
• hjemmesiden har medført engangsudgifter i 2001.    

 
Budgettet blev vedtaget som fremlagt.  
 
Ad 5. Udvalgsberetninger og nedsættelse af udvalg   
1. Nordisk Sociologforbund.  
• Beretningen, optrykt i SOCIOLOG-nyt, nr. 166, blev godkendt;  



• Carsten Strøby Jensen (Københavns Universitet) var ikke på valg. Til den anden plads stillede 
Søren Kristiansen (Aalborg Universitet) op, og blev valgt. Foreningens repræsentanter for den 
kommende periode bliver således Søren Kristiansen og Carsten Strøby Jensen.   
 
2. European Sociological Association.  
• Der forelå ikke skriftlig beretning.  
• Formanden oplyste, at Margareta Bertilsson (Københavns Universitet) havde indvilliget i at 
stille op som foreningens repræsentant. Margareta Bertilsson blev valgt.   
 
3. International Sociological Association.  
• Lars Bo Kaspersen (Københavns Universitet) orienterede om organisationen, og Thomas Boje 
(RUC) orienterede om den kommende konference i Brisbane, Australien. Beretningen, optrykt i 
SOCIOLOG-nyt, nr. 166, blev godkendt.  
• Lars Bo Kaspersen var ikke på valg, og er således stadig foreningens repræsentant. Thomas 
Boje blev valgt som suppleant.    
 
Ad 6. Behandling af foreliggende forslag   
1. Forslag vedrørende kontingentrestancer, jvnf. forslag fremsendt i SOCIOLOG-nyt, nr. 166.   
 
Efter diskussion af forslaget blev det vedtaget, at første nummer af Dansk Sociologi i en (halvårs) 
kontingentperiode sendes til alle medlemmer, men at det andet nummer i tilfælde af restance 
bliver tilbageholdt, indtil kontingentet er betalt. Det blev endvidere vedtaget, at en lignende 
ordning skulle indføres med Acta Sociologica.  
 
2. Forslag vedrørende omstrukturering af SOCIOLOG-nyt, jvnf. forslag fremsendt i SOCIOLOG-nyt, 
nr. 166.   
 
Det blev besluttet, gennem det næste år at fastholde bladet i dets nuværende form. Bestyrelsen 
skulle dog gennem denne periode undersøge mulighederne af at gå over til en anden form for 
meddelelsessystem. Bl.a. skulle mulighederne for at gå fuldstændig over til elektronisk 
nyhedsbrev undersøges, ligesom kendskabet til foreningens elektroniske nyhedsgruppe skal 
udbredes. Man kan tilmelde sig nyhedsgruppen på hjemmesiden www.sociologi.dk.   
 
Ad 7. Valg af redaktion til Tidsskriftet Dansk Sociologi  
Thomas Boje forelagde beretningen. Beretningen blev godkendt.   
 
Det blev oplyst, at Susanne Klausen ønskede at træde ud af redaktionen. I stedet blev Klaus 
Rasborg valgt.   
 
Redaktionen består således af: Thomas Boje, Allan Madsen, Inge Kryger Pedersen, Mai Heide 
Ottesen, Michael Hviid Jacobsen og Klaus Rasborg.  
 
Ad 8. Valg af redaktionspanel til Tidsskriftet Dansk Sociologi   
Det blev fra redaktionen af Dansk Sociologi indstillet, at redaktionspanelet blev nedlagt, og at 
de involverede personer i stedet bruges som referees. Dette kræver imidlertid en ændring af 
foreningens vedtægter, og det blev besluttet, at redaktionen fremlægger forslag hertil ved 
næste generalforsamling.  
 
Ad 9. Valg af bestyrelse til Forlaget Sociologi  
Beretningen blev godkendt.   
 
Klaus Rasborg og Therese Heltberg træder ud af bestyrelsen. Pernille Bottrup, Anders LaCour og 
Anne Stubsgaard (studenterrepræsentant) blev valgt ind i den nye bestyrelse.   
 
Bestyrelsen består således af: Elsebeth Hofmeister, Finn Hanson, Yvonne Mørk, Niels Warring, 
Pernille Bottrup, Anders LaCour og Anne Stubsgaard.  
 



Ad 10. Valg af formand   
Gritt Bykilde (Aalborg Universitet) blev genvalgt som formand.  
 
Ad 11. Valg af bestyrelse til Dansk Sociologforening.  
Morten Wiberg (Socialministeriet) var på valg og ønskede ikke at genopstille. Søren Kristiansen 
(Aalborg Universitet) og Jørgen Anker (SFI) ønskede at udtræde.   
 
Ellinor Colmorten (SFI), Claus Syberg Henriksen (CASA) og Pernille Tanggaard (Sociologisk Institut, 
KU) stillede op og blev alle valgt til bestyrelsen.   
 
Den ny bestyrelse består således af: Gritt Bykilde (formand), Merete Lohmann, Jeff Smidt, 
Anders Holm, Anja Jørgensen, Ellinor Colmorten, Claus Syberg Henriksen, Pernille Tanggaard, 
Stefan Hermann og Elisabeth Hultcrantz.  
 
Studenterrepræsentanter: Morten Rømer Nielsen (KU), Morten Felding (KU) og Trine Nordgaard 
(RUC). *)  
 
Ad 12. Valg af revisorer   
Ole Riis ønskede ikke genvalg som revisor. Heine Andersen blev valgt som ny revisor sammen 
med Kirsten Meyer, der ønskede at fortsætte.  
 
Ad 13. Eventuelt   
Der var intet under eventuelt.    
 
Referent: Elisabeth Hultcrantz.   
 
Dirigent: Jeff Smidt.   
 
*) På generalforsamlingen blev der ikke skelnet mellem valg til bestyrelsen som ordinært 
medlem og som suppleant. Som følge heraf har bestyrelsen efterfølgende, på møde den 9. april 
2002, konstitueret sig som følger:  
Formand:   
Gritt Bykilde 
Næstformand:   
Jeff Smidt 
Ordinære medl., kand.:     
Jeff Smidt  
Stefan Hermann  
Anders Holm (redaktør af SOCIOLOG nyt)  
Elisabeth Hultcrantz  
Anja Jørgensen  
Merete Lohmann (kasserer)   
Studenterrepræsentanter:    
Trine Nordgaard  
Morten Rømer (webmaster)  
Suppleanter, kandidater:     
Ellinor Colmorten  
Claus Syberg Henriksen 
Suppleant, studenter:     
Pernille Tanggaard Andersen  
Morten Felding  


