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Generalforsamling og årsmøde i Dansk sociologforening d. 23.02.08 
 
1. Valg af dirigent – Elisabeth Hultcrantz 
2. Valg af referent – Line Brinch Jepsen 
 
3. Formandens beretning 
 
Formanden informerede om at der er startet forskningsgrupper hver onsdag aften på sociologisk 
institut. Det er en målsætning at der hver onsdag aften skal være et fagligt arrangement på 
sociologisk institut. Emnerne for de opstartede grupper er kritisk praksis v. Rasmus Willig og 
Statistik v. Kristian Karlson. 
 
Foreningen oplever en øget interesse fra elever på ungdomsuddannelser og folkeskoler, som 
henvender sig med spørgsmål om ’sociologien’. 
 
På foreningens hjemmeside har vi oprettet et klummesystem, hvor alle kan indsende klummer og 
debattere allerede offentliggjorte klummer. En opfordring til medlemmerne om at deltage i 
debatten. 
 
Det blev diskuteret og vedtaget at foreningen gerne må kommentere den igangværende 
universitetsreform. Det ligger indenfor rammerne af vedtægterne paragraf 1 og 2 at foreningen kan 
involvere sig i den fagpolitiske debat om forholdene på landets universiteter. 
 

Kommentarer: Det blev bemærket at det elektroniske nyhedsbrev udkommer meget 
uregelmæssigt. – Foreningens ambition er at det skal udkomme en gang om måneden. 
Vi efterlyser flere frivillige kræfter til at bistå dette arbejde.  
 
Det blev ligeledes bemærket, at foreningen bør arbejde med og bruge ressourcer på at 
blive mere synlige. – kommentaren er taget til efterretning. 

 
4. Kassererens beretning 
 
Kassereren informere om et svingende medlemstal, i øjeblikket ligger har vi ca. 800 medlemmer. 
 
Foreningen bruger mange ressourcer på at sende rykkere til medlemmer som ikke betaler deres 
kontingent til tiden. Det blev besluttet, at det kun er muligt at betale via tilmelding til PBS fremover 
og manglende betaling medfører udmeldelse. Vedtægterne føres ajour ift. nye 
udmeldelsesprocedurer, så manglende betaling via PBS er lig udmeldelse. 
 
Der blev informeret om at foreningen har afsat en pulje til studenteraktiviteter, i indeværende 
regnskabsår har ingen af studenterforeningerne ansøg om midler. 
 
Vi har i det sidste halve år haft mindre udgifter til militærnægter, end der er budgetteret med. Det er 
fortsat ambitionen at have en militærnægter tilknyttet foreningen. 
 

Kommentarer: Det blev bemærket at det for nogen virksomheder og institutioner ikke 
er muligt at betale via PBS – bemærkningen er taget til efterretning og vi vil på 
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kommende møder diskutere et separat system for virksomheder og institutioner. Og 
Lene scanner medlemslisten for virksomhedsbetalte medlemskaber. 
 
Det blev bemærket at virksomheds og institutionsmedlemskabet er meget billigt. Det 
kan overvejes at hæve prisen for disse typer medlemskaber. 
 

5. Budget for 2008 
 
Der er lagt et ’forsigtigt’ budget. Acta er blevet billigere og ESA har halveret deres kontingent. Den 
største udgiftspost er tidsskrifterne. Det blev besluttet at bevare medlemskontingentet uændret. 
Budget blev vedtaget.   
 
6. Beretning for Dansk Sociologi 
 
Der er udgivet fem numre i 2007. Der er et underskud på 20.000 pga. ekstra numre. Redaktionen 
vurderer at tidsskriftets økonomi ser fornuftig ud i 2008/2009. Redaktionen har en stabil tilgang af 
artikler og referees er arbejdsomme. Der er downloaded 70.000 artikler fra den elektroniske 
database i 2007. Der har været et lille fald i abonnenter på ca.50 stk. Redaktionen vurdere at der er 
stof nok til numrene frem til 2009. Udgivelserne går i retning af flere temanumre fra ét nummer til 
to temanumre om året.  
 

Kommentarer: Risikoen for at Forskningsrådet stryger støtten til danske tidsskrifter 
blev diskuteret. I denne sammenhæng blev det understreget, at foreningen bør ytre sig 
i diskussion omkring at publicere artikler på dansk. Der blev ligeledes rejst forslag om 
at søge private sponsorer til tidsskriftet.  

 
7. Beretning for NSA 
 
Der blev informeret om Nordisk Sociologkongres d. 14-17. august 2008 i Århus. Tema: Violence 
and Conflict. Det danske formandskabs målsætning har været at føre midler tilbage til de nationale 
forbund. Morten efterlyser flere projekter med fælles Nordisk islæt. 
 
8. Beretning for ESA 
 
Rasmus Antoft trækker sig som repræsentant. Rasmus Willig stiller op og er valgt som ny 
repræsentant. Det kommende fokus for arbejdet vil være at udføre lobbyarbejde for at få indflydelse 
på definitionen af Europæisk Sociologi. 
 
9. Beretning fra ISA 
 
Der blev informeret om den næste verdenskongres som afholdes d. 11-17. juli 2010 i Göteborg. Der 
blev ligeledes informeret om fejl i linkene i beretningen i SociologNyt. Det rigtige link er: 
http://www.isa-sociology.org 
 
10. Forslag 
 
Århus Universitet vil gerne have en repræsentant i bestyrelsen. Gitte Sommer indtræder i 
bestyrelsen som frivillig. 
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11. Valg af redaktionen til Dansk Sociologi 
 
Mai Heide Ottosen genvalgt 
Manni Crone genvalgt 
Ester Nørregaard-Nielsen blev valgt til redaktionen. 
 
12. Valg af bestyrelsesformand i Dansk Sociologforening 
 
Rasmus Willig genvalgt 
  

Kommentarer: Der er givet mandat til at diskutere fagpolitiske interesser i 
offentligheden. Der gøres opmærksom på at skelne mellem partipolitiske og 
fagpolitiske emner. 

 
13. Valg af bestyrelse til Dansk Sociologforening 
 
Bestyrelsens indstilling af kandidater til bestyrelsen er godkendt. 
Ellinor Colmorten træder tilbage som næstformand – Tak for indsatsen. 
Elisabeth Hultcrantz udnævnes til æresmedlem af foreningen. 
 
14. Valg af revisorer 
Heine Andersen genvalgt 
Martin Munk valgt 
 
15. Nordisk Sociologkongres (august 2008) 
 
Meld jer til på nedenstående adresse: 
http://www.nordicsociology2008.dk 
 
16. Evt. –valg til repræsentanter i NSA 
 
Morten Jensen – genvalgt 
Lars Damgaard - genvalgt 
 
 
 
 
 


