
Dansk Sociologforening: Generalforsamling den 20. juni 1988 
 
1. Valg af dirigent: Mette Jensen. 
 
2. Valg af referent: Thomas P. Boje. 
 
3. Formandens beretning. 
Den skriftlige beretning var på forhånd udsendt – se Sociolog-Nyt nr. 107. I den mundtlige 
beretning koncentrerede Nils Mortensen sig om 
 
- sociologiens fremtid i Danmark. Foreningen har holdt sig fra at blande sig i de konkrete 
institutanliggender. Alene søgt at arbejde for at vi fortsat har sociologi repræsenteret ved Danmarks 
største universtet og søgt at give medlemmerne bredest mulig information. 
- årsmøderne – det er vanskeligt at få afholdt disse – kun 22 deltagere havde meldt sig til det sidste. 
Derfor blev det aflyst. Vi må finde en anden måde at lave årsmøder på. Thomas P. Boje orienterede 
om Sociologforeningens aktiviteter i internationalt regi. 
- om det nordiske samarbejde. Den kommende Nordiske Sociologkongres skal afholdes i Aalborg i 
dagene 18.-20. august 1989. Der vil blive udsendt endelig tilmelding i oktober 1988. Størst muligt 
antal af danske sociologer opfordres til at deltage. 
- om Acta Sociologica. Man indstillede fra det nordiske styre, at det kollektive abonnement i 1989 
blev sat til 92 SEK mod 84 SEK i 1988. Dette havde bestyrelsen godkendt og indstillede til 
generalforsamlingen om at godkende. 
- om ISA. Den næste verdenskongres vil blive afholdt i 1990 i Europa – i Madrid. 
Forberedelsesarbejdet med at etablere arbejdsgrupper m.v. er godt i gang i forskningskomiteerne.  
 
Formandens beretning blev godkendt. 
 
4. Kassererens beretning. 
Regnskab for det forløbne år var udsendt og budget blev fremlagt. Der var stadig et underskud, og 
kassereren samt hans støttegruppe gør et stort stykke arbejde for at få opkrævet kontingentet. Der er 
10 restanter, som er blevet exkluderet  
 
Samtidig er der dog en vis medlemstilgang. En ny og aktiv hvervekampagne blev diskuteret og 
anbefalet.  
 
Medlemsbestand: 265. 
 
Kassereren og hans støttegruppe – Gert Schmidt, Jørn Daugaard og Bjarne Lynnerup – blev takket 
for deres meget store indsats med at rette op på foreningens økonomi. 
 
5. Kontingentet blev foreslået fastsat uforandret på 450 kr. for medlem i arbejde, 250 kr. for 
arbejdsløse og studerende. Acta Sociologica’s abonnementspris blev godkendt til 1988: 84 kr. og 
1989: 92 kr. 
 
6. Faste udvalg: Ingen 
 
7. Indkomne forslag: Ingen. 
 



8. Valg af formand: Peter Gundelach. 
 
Nils Mortensen blev takket for sin tid som formand. Havde været en god og demokratisk formand. 
 
9. Valg til bestyrelsen. 
 
Kaj kammer Madsen, Leopold Galicki og Gert Schmidt fortsætter. Nyvalg af Susanne Kuehn, Anne 
Bruvik-Hansen og Nina Nyberg Sørensen, som erstatter Dorrit Schmidt, Margit Lotz og Ida 
Andersen. De afgående bestyrelsesmedlemmer blev takket for fin indsats. 
 
10. Valg af revisorer.  
Nyvalg af Birgitte Bovin og Lisbeth Egsmose. 
 
11. Eventuelt 
 
Diskussion af formen for årsmøde ved Tom Brock. 
 
Kriterier for efteruddannelsesaktiviteter i Sociologforeningen/DJØF. 
 
Der bør nedsættes et efteruddannelsesudvalg. 
 
Foreningens adresse – formanden eller DJØF? 
 
[Underskrevet af:] 
 
Thomas Boje 
 


