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Ad 1 Valg af dirigent Bestyrelsen anbefalede Elisabeth Hultcrantz, der blev valgt. Elisabeth 
Hultcrantz konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og derfor 
beslutningsdygtig, og at der ikke var nogle rettidige indkomne beslutningsforslag.    

Ad 2 Valg af referent 

Bestyrelsen anbefalede Morten Jensen, der blev valgt. 

 Ad 3 Formandens beretning Rasmus Willig præsenterede 2005 som et godt og spændende år for 
Dansk Sociologforening, der har oplevet stabil fremgang både mht. medlemmer og aktiviteter, 
hvilket gør foreningen klar til at se mere fremad. I denne forbindelse takkede Rasmus Willig især 
Lene el Mongy, for hendes uundværlige organisatoriske og administrative arbejde i kulisserne for 
Dansk Sociologforening. Han pegede samtidig på hvordan foreningens øgede aktiviteter og øgede 
medlemstal, har betydet at grænserne for, hvad foreningen kan yde kun vha. frivilligt arbejde, 
er ved at være nået. Han fortalte hvordan, det ærgrer ham, at der i øjeblikket er mange gode 
og konstruktive ideer, der går tabt, fordi de er administrativt krævende, hvorfor foreningen er i 
færd med at søge DUF midler til yderligere at ansætte en halvtids - eller en 
fuldtidsmedarbejder.  Foreningens største arbejdsområder i 2005 har været planlægning af 
medlemsmøder, ny hjemmeside og sociologkongressen. Rasmus Willig takkede alle i Dansk 
Sociologforenings bestyrelse for deres arbejde, og særligt Ole Bjerg og Katrine Vitus Andersen 
for deres store arbejde med at planlægge Dansk Sociologforenings foredragsrækker, Lars 
Damgaard for hans store arbejde med hjemmesiden, de aktive lokalafdelinger Sociologisk Udsyn 
(København), SAF (Roskilde), Sociologisk Forum (Århus) og SoFiA (Aalborg) for kraftigt at øge 
foreningens foredragsaktiviteter, Lars Damgaard og Morten Jensen for deres store arbejde som 
medhjælpere på sociologkongressen, SAF for at arrangere en velfungerende camp for de 
studerende på kongressen, og endelig Rabbe Consult A/S, for at have stillet deres 
kongresstyringssystem til rådighed til styringen af sociologkongressen.  Rasmus Willig 
præsenterede også Dansk Sociologforenings målsætninger for 2006: - Gerne tæt på 1000 



medlemmer i foreningen - Oprettelse af pressetjeneste - Øget kontakt til lokalafdelingerne - 
Ansøgning til DUF om administrative midler- Fortsat samarbejde med DJØF om trykning af 
plakater - og gerne støtte til enkeltarrangementer 

- Lydoptagelser af foreningens foredrag gjort tilgængelige på hjemmesiden 

- Bedre dokumentation af foreningens aktiviteter på hjemmesiden 

- Bedre elektronisk kommunikation til medlemmer og interesserede gennem hjemmesiden  

- Introduktion til sociologi for gymnasieelever og folkeskoleelever på hjemmesiden  

- Sociolog arbejdsprofiler på hjemmesiden til inspiration for studerende og arbejdsgivere   

Hele beretningen kan, som de følgende beretninger, findes i elektronisk form i SociologNyt nr. 
172, på foreningens hjemmeside.   

Ad 4 Kassererens beretning Grundet Kirsten Meyers fravær pga. sygdom, henviste Rasmus Willig 
til den officielle beretning i SociologNyt. Der var ingen kommentarer til den fra salen.   

Ad 5 Revisorernes beretning I Gritt Bykilde og Heine Andersens fravær, henviste Rasmus Willig til 
den officielle beretning i SociologNyt.  Rasmus Willig supplerede dog beretningen ved at fortælle, 
at Dansk Sociologi i øjeblikket har en underskudsgaranti, hvis afvikling må tages op til 
drøftelse.  Studenterrepræsentant for Dansk Sociologi, Lasse Folke Henriksen, informerede om, 
at Dansk Sociologi påtænker at genansøge om en underskudsgaranti, og at de tager kontakt til 
Dansk Sociologforening.   

Ad 6 Budget for foreningen 2006, herunder fastlæggelse af kontingent Rasmus Willig henviste til 
budgettet for 2006 i SociologNyt, og fortalte, at der ikke regnes med ekstraordinære poster i 
budgettet for 2006, samt at kontingentet vil være det samme.   

Ad 7 Beretning, regnskab og budget for tidsskriftet Dansk Sociologi Studenterrepræsentant Dansk 
Sociologi Lasse Folke Henriksen henviste til den officielle beretning, men informerede om, at et 
nyt tiltag er at et elektronisk arkiv over tidligere Dansk Sociologi artikler, er i gang med at blive 
gjort tilgængeligt gennem CBS (Copenhagen Bussiness School)’s hjemmeside.   

Ad 8 Beretning fra NSA Rasmus Willig fremlagde kort NSA’s beretning, og lagde herefter op til 
valget af 2 ordinære bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter til NSA.   Dansk Sociologforening 
anbefalede Morten Jensen (tidligere NSA suppleant) og Lars Damgaard til ordinære 
bestyrelsesmedlemmer og Rasmus Willig og Anders Ejrnæs til suppleanter. De opstillede blev 
valgt.  De danske repræsentanter i NSA er således: 

 

Valg NSA 2006 Navn På valg 
igen 

Bestyrelsesmedl
em 

Morten 
Jensen 

Februar 
2008 

 

Bestyrelsesmedl
em 

Lars 
Damgaard 

Februar 
2008 

 

Suppleant Rasmus 
Willig 

Februar 
2008 

 

Suppleant Anders 
Ejrnæs 

Februar 
2008 

 Ad 9 Beretning fra ESA For Rasmus Antoft fremlagde Rasmus Willig kort ESA’s beretning fra 
SociologNyt.   



Ad 10 Beretning fra ISA For Kirstens Meyer fralagde Rasmus Willig kort ISA’s beretning fra 
SociologNyt.    

Ad 11 Behandling af indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag.   

Ad 12 Valg af redaktion til Dansk Sociologi Dansk Sociologis bestyrelse vælges normalt for 2 år ad 
gangen, og har traditionelt alle været på valg samtidig. I 2005 blev det besluttet at det, af 
hensyn til tidsskriftets videreførelse, er hensigtsmæssigt, at kun halvdelen af bestyrelsen er på 
valg på en gang. Derfor blev det vedtaget, at Dansk Sociologis bestyrelse skulle vælges forskudt - 
men stadig for en toårs periode. For at sætte ordningen i gang blev det besluttet at i 2006, 
vælges halvdelen af bestyrelsen ekstraordinært kun for 1 år. Undtaget for 2 års reglen er dog 
studenterrepræsentanten, der kun vælges for en 1 års periode. Den eksisterende bestyrelse 
stillede alle op, og blev genvalgt.  Valg Dansk Sociologi 2006  

Valg Dansk Sociologi 
2006 Navn På valg 

igen 

Sociologi studerende Lasse Folke 
Henriksen 

Februar 
2007 

 

Kandidat i sociologi Manni Crone Februar 
2007 

 

Kandidat i sociologi Allan Madsen Februar 
2007 

 

Kandidat i sociologi Thomas Boje Februar 
2007 

 

Kandidat i sociologi Mai Heide Ottosen Februar 
2008 

 

Kandidat i sociologi Susanne Kuehn Februar 
2008 

 

Kandidat i sociologi Michael Hviid Februar 
2008 

 

Ad 13 Valg af bestyrelsesformand i Dansk Sociologforening 

Rasmus Willig genopstillede som formand, og blev valgt. 

 

Ad 14 Valg af bestyrelse til Dansk Sociologforening 

På valg var 4 ordinære bestyrelsesmedlemmer, 1 studenterrepræsentant, 3 suppleanter for 
bestyrelsesmedlemmer (2 med 2 år til næste valg 1 med 1 år til næste valg), 2 suppleanter for 
studentermedlem.  

 

Følgende bestyrelsesmedlemmer genopstillede: Ellinor Colmorten, Ole Bjerg, Katrine Vitus 
Andersen, Elisabeth Hultcrantz, Lars Damgaard, Charlotte Baarts, Ulrik Dyrbye og Line Brinch 
Jepsen, og blev valgt. 



 

Abid Ali Abid stillede op til posten som suppleant for bestyrelsesmedlem med et år til næste valg. 
No Emil Kampmann stillede op til posten som studenterrepræsentantsuppleant. Begge blev valgt. 

Valg 2006 Navn På valg 25. feb. 
2006 

På valg 
igen 

Formand Rasmus Willig Ja Februar 
2007 

 

Bestyrelsesmedlem 
(næstformand) Ellinor Colmorten Ja Februar 

2008 

 

Bestyrelsesmedlem Ole Bjerg Ja Februar 
2008 

 

Bestyrelsesmedlem Rasmus Antoft Nej Februar 
2007 

 

Bestyrelsesmedlem Katrine Vitus 
Andersen Ja Februar 

2008 

 

Bestyrelsesmedlem Elisabeth Hultcrantz Ja Februar 
2008 

 

Bestyrelsesmedlem Kirsten Meyer Nej Februar 
2007 

 

Studenterrepræsentant Morten Jensen Nej Februar 
2007 

 

Studenterrepræsentant Lars Damgaard Ja Februar 
2008 

 

Suppleant for 
bestyrelsesmedlem Charlotte Baarts Ja Februar 

2008 

 

Suppleant for 
bestyrelsesmedlem Ulrik Dyrbye Ja Februar 

2008 

 

Suppleant for 
bestyrelsesmedlem Abid Ali Abid Nej Februar 

2007 

 

Suppleant for 
bestyrelsesmedlem Line Brinch Jepsen Ja Februar 

2008 



 

Suppleant for 
bestyrelsesmedlem No Emil Kampmann Ja Februar 

2008 

 

Ad 15 Valg af revisorer 

Heine Andersen og Gritt Bykilde genopstillede, og blev valgt. 

 

Ad 16 Nordisk Sociologkongres 

Århus Universitet har ansøgt om at arrangere Nordisk Sociologkongres, der næste gang holdes i 
Danmark. Dertil fik de opbakning. 

 

Ad 17 Dansk Sociologkongres – februar 2008 

Århus Universitet har ansøgt om at arrangere Dansk Sociologkongres 2008. Det fik de ligeledes 
opbakning til. Århus Universitet vil planlægge de to kongresser i forhold til hinanden, herunder 
evt. at slå dem sammen, eller fx skubbe Dansk Sociologkongres et år. Begge muligheder fik de 
opbakning til på generalforsamlingen. 

 

Ad 18 Evt. 

Næste møde i Dansk Sociologforenings bestyrelse er 24. marts 2006 kl. 16.00. 

 

Diskussion om hvorvidt seminarerne kan have glæde af Dansk Sociologforening i forhold til 
faglige input.  

 

Slut.  


