DANSK SOCIOLOGFORENING
GENERALFORSAMLING D. 6.3.1993
DJØF, Gothersgade 135.
Referat
Til stede: 26 medlemmer.
1. Valg af dirigent: Dorte Gannik
- Generalforsamlingen var lovligt varslet, men der var postproblemer med forskellige årsager, som
har medført, at 20-30 medl. Ikke har fået indkaldelsen rettidigt. Der bliver ifølge kassereren i orden
fra nu af, hvis folk også husker at melde flytning til foreningen.
2. Formandens beretning: (Se Sociolog Nyt 126, Feb.- med følgende mundtlige tilføjelser fra
Helge Hvid):
- Et kort foreningsår – med en desværre ikke særlig aktiv bestyrelse.
- Beretning fra T. Boje om internationalt arbejde kommer i næste Soc. Nyt.
- Om europæisk arbejde fra A. Borchhorst: Der arbejdes fortsat på et europæisk sociologforbund
med individuelle eller organisationsmedlemmer. Der findes en vedtægts-, en finans- og en
aktivitetsgruppe og ny kongres planlægges i Ungarn.
- Sociologisagen har ligget rimeligt stille.
- Tidsskriftet kører planlagt og godt.
- 4 interessegrupper har gjort et værdifuldt stykke arbejde.
- Kun eet medlemsmøde, om etik i samfundsvidenskaberne.
- Punkter til en ny bestyrelse
• Medlemshvervekampagne. (Se nedenfor pkt. 4)
• Intensivering af samarbejde med kultursociologisk forening. (Se pkt. 6)
• Nye interessegrupper.
• Gang i medlemsmøderne
• Efteruddannelsesaktiviteter
Spørgsmål og supplerende bemærkninger til formandens beretning:
- Vibeke Klitgaard, Dorte Gannik, Lisbeth Knudsen, Hans Kristensen og Kjeld Høgsbro fandt
det vigtigt, at der blev gjort mere ud af etikreglerne nu, hvis vi skulle nå at få indflydelse på
den udvikling, der ville komme udefra, og man enedes om at nedsætte et udvalg til at
vurdere spm. Om et evt. regelsæt: Vibeke Klitgaard (igangsætter), Lisbeth Knudsen, Eva
Schmidt Fibiger, Kjeld Høgsbro – med kontakt til forskningsrådet via Dorte Gannik.
- Kurt Aagaard spurgte, om vi skulle genoverveje vores forhold til fagforeningerne, bl.a. i
lyset af den nye uddannelse og det nærmere samarbejde med kultursociologerne. Jens
Tonsboe gjorde opmærksom på at forholdene for cand. Scient soc-er fra AUC også forekom
uklart – forløbet var nærmere samfundsfag end Djøf-uddannelserne.
Sagen er kompliceret, der er også hensynet til de mange udenfor undervisningssektioren,
men den nye bestyrelse opfordres til at overveje og afklare sagen inden for det næste år.
- Allan Madsen orienterede om Ny Sociologi: Der er stadig uenighed om bekendtgørelsen, den
gamle minister fastholder Allardt-forslaget, og at der ikke kan nedsættes lektorer før
professorerne er på plads. Der kan derfor ikke optages studenter i 1993, men måske kan
lektorstillingerne opslås inden professorstillingerne er besat? Der kan derimod starte
forskeruddannelse til E. 93 efter den nye bekendtgørelse. Der er to stipendier og to stip. Fra

Forskerakademiet samt et par pladser til folk med midler udefra. Reorganiseringsudvalget
bestemmer. Gæsteprofessorer indkaldes som vejledere.
Der var ikke andre bemærkninger til formandens beretning, som derefter blev vedtaget.
3. Kassererens beretning. (Sociolog Nyt 126, s. 6-8).
Carl Nørregaard fremlagde regnskabet. Det balancerer med 134.608 kr. Der har været
likviditetsproblemer og forskydninger pga. omlægninger af regnskabs- og kontingentåret, som dog
er løst nu. Pengene fra 1992 kommer ind som forventet. Afgangen af medlemmer opvejes godt og
vel af tilgangen. Regnskabet er ikke revideret pga. revisorens bortrejse.
Godkendt – forudsat efterfølgende revision.
4. Budget, tidsskriftsamarbejde, kontingent for 1993.
Budgettet bygger på uændret kontingent: 600 kr. for uddannede med arbejde og 340 kr for
studerende og arbejdsløse, for hele året (Inkl. Sociolog-Nyt, Dansk Sociologi og Acta!). Heri
rummes også en udvidelse af samarbejdet med Henning Lund/Frydenlund om at varetage en del af
det økonomisk-administrative arbejde (udover arbejdet med forlaget og tidsskriftet).
- Allan Madsen oplyste, at kultursociologerne gerne vil være med til og positive overfor et
medlemsfremstød. Der var rabat på dobbelt medlemskab og kultursociologerne tilbyder
Tendens. Hans Kristensen oplyste at DJØF kan stille ’faglister’ til rådighed for hvervning af
nye medlemmer. Og dirigenten konkluderede, at den ny bestyrelse bør iværksætte en
hvervekampagne.
Budget og kontingent blev godkendt.
5. Udvalgsberetninger.
- Socialpolitikgruppen: 10-12 møder, går fint, om familie og køn, EF, velfærdsstat og socialpolitik.
- Organisationsudvikling, arbejder også godt, teori og praksis, metoder.
- Arbejdslivsforskning og Kritisk Sociologi: se Soc-Nyt 126:15.
6. Forslag til vedtægtsændringer.
Af praktiske grunde – mht. placering af Tidsskriftet og Forlaget i forhold til foreningen – og aht. et
tættere samarbejde med Kultursociologisk Forening – foreslås ændringer i §6 og ny §19 (SociologNyt 126: 12). Der er ikke tale om fusion af de to foreninger men om fælles medlemsblad (nyt
navn?), rabat ved dobbelt medlemskab (sociologer kan abonnere på Tendens for 150 kr). Det er et
skridt på vej i den udvikling. Også Ny Sociologi er interesseret i bladsamarbejdet. Forlagets
repræsentantskab erstattes af foreningens generalforsamling.
- Orientering om Dansk Sociologi (Lisbeth Knudsen): 4 nr. i 1992. God avisdebat om
tidsskriftet i 1992. Nr. 1/93 forsinkret af den nyindførte referee-ordning. Temanr. Om
hverdagsliv i slutningen af 1993, interessegrupper kan arbejde hen imod temanumre.
Sekretariatet og redaktionen er blevet reorganiseret, men begge dele nu stabil. Økonomien er
rimelig god, og der er et godt samarbejde med Henning Lund. 360 foreningsabonnementer,
165 institutionsabonn. og 79 personlige abonn. Vær lidt mere aktive, der kommer nye
foldere ud nu, brug dem, del ud, ring til sekretariatet.
- Orientering om Forlaget Sociologi (Kurt Aagaard): Har nu stabiliseret sig efter et par gode
udgivelser. Administreres under Frydenlund – sammen med tidsskriftet. Satser både på
centrale sociologiske arbejder og som mulighed for yngre kandidater. To ny udgivelser på
vej.

Ændringsforslagene blev vedtaget.
§6 lyder herefter:
Foreningen udgiver i samarbejde med Kultursociologisk Forening et medlemsblad. Redaktionen
udpeges blandt de to foreningers bestyrelsesmedlemmer. Foreningen udgiver det videnskabelige
tidsskrift Dansk Sociologi. Foreningens medlemmer modtager automatisk Acta Sociologica og
Dansk Sociologi som en del af medlemskabet. Endvidere er Forlaget Sociologi knyttet til
foreningen.
§19:
Redaktionen af Forlaget Sociologi består af 4-6 personer, som vælges på den ordinære
generalforsamling for en 2-årig periode, med mulighed for genvalg. Redaktionen træffer
beslutninger i alle sager vedrørende forlagets udgifter og drift. Sociologforeningens bestyrelse
meddeler tegningsret til to af redaktionens medlemmer. Disse er ansvarlige for forlagets vedtagne
budget. Redaktionen kan ikke optage lån eller lignende formuemæssige dispositioner. Redaktionen
fører forlagets regsnakb, der følger foreningens regnskabsår og indgår i foreningens samlede
regnskab. Redaktionen fastsætter selv sin forretningsorden.
(§19 træder først i kraft fra og med næste generalforsamling).
7. Valg af redaktion til Dansk Sociologi.
Vilmar Andersen trækker sig fra redaktionen, men da der stadig er medlemmer nok, behøver vi ikke
vælge flere nu. Resten fortsætter. Redaktionen vil evt. gerne supplere sig, men kommer i givet fald
med forslag til bestyrelsen senere.
8. Valg af redkationspanel til Dansk Sociologi.
To medlememr udtræder (Anne Bruvik og Margit Lotz). Følgende blev foreslået og valg. Ib
Jørgensen, Anne Aunbirg, Ulf Hjelmar og Vilmar Andersen.
9. Valg af ny formand.
Helge Hvis går af, og bestyrelsen foreslår Lars Hulgård fra RUC.
Lars Hulgård blev valgt.
10. Valg af bestyrelse.
Hanne Willert og Jens Tonboe fortsætter uden valg. Ole Riis ønsker genvalg. Thomas Boje, Carl
Nørregaard, Susanne Klausen, Søren Carlsen, Helle Kildevang (og Helge Hvidt) udtræder.
Bestyrelsen foreslår: Heine Andersen, John Andersen, Kjeld Høgsbro (officiel kultursociologforbindelse), Vibeke Klitgaard, Ole Riis (genvalg) og René Thunning som ordinære medlemmer.
De blev alle valgt.
Bestyrelsen blev opfordret til at supplere sig med kvinder.
11. Valg af revisor.
Carl Nørregaard og Helge Hvid blev valgt.
12. Evt.
Lisbeth Knudsen – og dem oprømte forsamling i almindelighed – takkede Helge Hvis for hans
vellykkede arbejde med en mere synlig forening, med hvidbogen og med opstarten af tidsskriftet!

s. 19.3.1993
[Underskrevet af:]
Jens Tonboe/Referent
Dorte Gannik/Dirigent

