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REFERAT	  
Generalforsamling	  i	  Dansk	  Sociologforening	  24.01.2013	  

	  

1.	  Valg	  af	  dirigent:	  Anders	  Petersen	  

	  

2.	  Valg	  af	  referent:	  Kristian	  Bernt	  Karlson	  

	  

3.	  Formandens	  beretning:	  Har	  været	  interessant	  og	  sjovt	  at	  arbejde	  de	  sidste	  to	  år.	  Der	  er	  blevet	  arbejdet	  på	  
international	  profilering	  (større	  kongres	  i	  Danmark),	  afholdt	  quizaftener	  (en	  succes	  blandt	  studerende),	  givet	  
støtte	  til	  studerendes	  deltagelse	  i	  Dansk	  Sociologkongres,	  og	  der	  er	  blevet	  afholdt	  foredrag	  i	  Ålborg.	  Herudover	  
har	  der,	  som	  fast	  inventar,	  været	  halvårlige	  foredragsrækker	  i	  København,	  samarbejde	  med	  Sociologisk	  Institut	  
KU,	  når	  internationale	  folk	  har	  været	  på	  besøg	  (H.	  Rosa),	  Marie	  Blomgren	  har	  været	  ansat	  som	  
studentermedhjælp,	  og	  i	  løbet	  af	  året	  er	  hjemmesiden	  blevet	  opdateret.	  

	  

	  

4.	  Kassererens	  beretning:	  Årsresultat:	  Lige	  knap	  30.000	  i	  overskud.	  Medlemstilbagegang	  -‐	  en	  stor	  udfordring	  
det	  kommende	  år.	  723	  ved	  starten	  af	  2012,	  men	  ved	  udgangen	  af	  2012	  var	  det	  kun	  676	  -‐	  tabt	  50	  medlemmer.	  
Kan	  delvist	  forklares	  af,	  at	  der	  er	  en	  overgang	  i	  betalingssystemet	  -‐	  nu	  skal	  man	  være	  på	  PBS	  (væk	  fra	  GIRO).	  
Revisorvurdering:	  Heine	  Andersen	  og	  Martin	  D.	  Munk.	  I	  år	  et	  forbehold:	  Der	  foreligger	  intet	  regnskab	  for	  Dansk	  
Sociologkongres	  2012	  (Århus).	  Der	  er	  to	  hovedudgifter,	  hvilket	  er	  Dansk	  Sociologi	  (3-‐400.000);	  den	  anden	  er	  
kongressen	  (også	  3-‐400.000).	  Bestyrelsen	  har	  ikke	  fået	  nogen	  erklæring	  om	  underskud.	  Fremadrettet	  skal	  vi	  
have	  klare	  retningslinjer	  på	  dette	  område.	  

Pga.	  manglende	  regnskab	  for	  Dansk	  Sociologkongres	  2012,	  besluttes	  det	  på	  forsamlingen	  efter	  afstemning,	  at	  

	  	  1.	  det	  samlede	  regnskab	  ikke	  godkendes;	  
	  	  2.	  godkendelse	  tages	  op	  til	  næste	  generalforsamling,	  hvor	  bestyrelsen	  giver	  en	  redegørelse.	  

	  

5.	  Budget	  for	  foreningen	  i	  2013,	  herunder	  fastsættelse	  af	  kontingent:	  Der	  budgetteres	  med	  et	  stabilt	  
medlemstal,	  som	  der	  gøres	  hvert	  år.	  Det	  dækker	  bl.a.	  over	  10.000	  til	  studenterseminarer	  (gøre	  foreningen	  
attraktiv;	  sparke	  studenterinitiativer	  i	  gang);	  studentermedhjælp	  -‐	  fastholdt	  på	  25.000,	  selvom	  der	  er	  i	  2012	  
kun	  er	  brugt	  15.000.	  Ellers	  er	  budgettet	  2013	  nogenlunde	  balanceret	  med	  regnskabet	  i	  2012.	  Balancen/Status:	  
Vi	  har	  to	  bankkonti	  (Danske	  Bank),	  hvoraf	  den	  ene	  giver	  positivt	  renteudbytte.	  Passiv-‐siden:	  Der	  er	  manglende	  
kontingentbetalinger	  på	  11.000;	  lån	  til	  tidsskriftet	  på	  35.000	  (men	  tidsskriftet	  har	  haft	  et	  stort	  overskud).	  

Kontingent:	  Ingen	  ændringer.	  800	  for	  ordinære	  medlemmer;	  400	  for	  studerende.	  

Beslutning:	  Budget	  2013	  godkendt	  på	  forsamlingen.	  

	  

6.	  Beretning	  og	  regnskab	  for	  tidsskriftet	  Dansk	  Sociologi:	  Der	  var	  et	  beløb	  på	  35.000	  der	  blev	  dækket	  af	  
sociologforeningen	  sidste	  år;	  de	  forventes	  tilbagebetalt.	  Antal	  numre:	  Et	  nummer	  er	  forsinket	  i	  2012.	  Der	  er	  en	  
stabil	  tilgang	  af	  manuskripter.	  Redaktionen	  er	  udvidet	  med	  Anders	  Ejrnæs	  (RUC),	  Janus	  Hansen	  (CBS)	  og	  Klaus	  
Levinsen	  (SDU),	  ligesom	  Katrine	  Carstensen	  tiltrådte	  som	  studenterrepræsentant.	  
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7.	  Beretning	  fra	  NSF:	  Nordisk	  sociolog	  kongres	  blev	  afholdt	  i	  år,	  hvor	  7	  studerende	  var	  af	  sted	  med	  støtte.	  Den	  
næste	  kongres	  er	  i	  2014,	  i	  Lund	  (d.	  14.-‐16.	  august	  2014).	  Sessionsledere	  søges.	  NSF	  udbyder	  midler	  til	  
projekter.	  Det	  er	  begrænsede	  beløb,	  men	  kun	  få	  søger,	  så	  gode	  muligheder	  for	  at	  søge	  fremover.	  En	  
opfordring	  fra	  bestyrelsen	  i	  NSF	  er,	  at	  man	  bruger	  denne	  mulighed	  mere.	  Et	  større	  projekt,	  der	  har	  modtaget	  
støtte	  i	  år,	  er	  en	  stor	  tidsskriftsundersøgelse,	  der	  har	  klarlagt	  udfordringerne	  for	  de	  nordiske	  
sociologitidsskrifter.	  Rapporten	  ligger	  på	  foreningens	  hjemmeside.	  Der	  er	  også	  lavet	  en	  oversigt	  over	  nordiske,	  
sociologiske	  tidsskrifter	  -‐	  en	  database,	  delt	  op	  på	  emner	  og	  sprog.	  Generelt	  fungerer	  samarbejdet	  med	  de	  
andre	  nordiske	  bestyrelser,	  her	  især	  støtten	  til	  studerendes	  deltagelse	  i	  kongresser,	  godt.	  

	  

8.	  Beretning	  fra	  ESA:	  Ingen	  beretning	  fra	  repræsentant	  Gorm	  Harste.	  Formanden	  nævner	  dog,	  at	  spørgsmålet	  
om	  det	  evindelige	  fokus	  på	  bibliometrien	  er	  blevet	  taget	  op	  på	  et	  møde.	  Det	  bliver	  diskuteret	  i	  de	  europæiske	  
sociologmiljøer,	  og	  det	  er	  et	  punkt,	  som	  bør	  diskuteres	  på	  et	  ordinært	  bestyrelsesmøde	  (i	  Dansk	  
Sociologforening)	  i	  en	  nær	  fremtid.	  

	  

9.	  Beretning	  fra	  ISA:	  Næste	  verdenskongres	  er	  i	  2014	  i	  Japan.	  I	  2012	  blev	  ISA	  Forum	  afholdt	  i	  Buenos	  Aires,	  
hvor	  der	  blev	  åbnet	  for,	  at	  de	  forskellige	  RC's	  midtvejskonferencer	  kan	  afholdes.	  Dansk	  Sociologforening	  har	  
forsøgt	  at	  få	  verdenskongressen	  til	  København	  i	  2018.	  Problemet	  er,	  at	  Bella	  Center	  er	  for	  dyrt.	  Man	  har	  
besluttet	  at	  byde	  på	  ISA	  Forum	  2016.	  

	  

10.	  Beretning	  fra	  Sociologisk	  Institut,	  KU:	  Ærgerlig	  over,	  at	  man	  ikke	  fik	  ISA	  World	  Congress	  2018	  til	  Danmark,	  
men	  man	  håber	  på	  at	  vinde	  ISA	  Forum	  2016.	  Der	  sendes	  en	  særlig	  tak	  til	  Lene	  El	  Mongy	  for	  sin	  store	  indsats	  i	  
årets	  løb.	  Et	  fremadrettet	  ønske	  er,	  at	  samarbejdet	  med	  Dansk	  Sociologforening	  styrkes,	  især	  i	  forhold	  til	  de	  
nye	  studerende	  og	  i	  forhold	  til	  at	  synliggøre	  foreningen	  gennem	  samarbejde	  med	  andre	  foreninger	  (fx	  
Alumneforeningen).	  I	  øvrigt	  takkes	  der	  for	  det	  gode	  samarbejde	  i	  2012.	  

	  

11.	  Beretning	  fra	  CESAU,	  Aarhus	  Universitet:	  Vellykket	  kongres	  i	  2012	  med	  over	  200	  deltagere.	  Der	  sker	  meget	  
i	  CESAU-‐regi:	  Har	  bl.a.	  haft	  Z.	  Bauman	  og	  H.	  Rosa	  som	  foredragsholdere,	  der	  udbydes	  ph.d.-‐kurser,	  og	  der	  er	  
læsegrupper	  for	  de	  studerende.	  Herudover	  er	  der	  oprettet	  en	  bogserie,	  udgivet	  på	  Aarhus	  Universitetsforlag,	  
hvor	  der	  allerede	  er	  bøger	  på	  vej	  ud.	  Alt	  i	  alt	  et	  godt	  år.	  

	  

12.	  Beretning	  fra	  Aalborg	  Universitet:	  Har	  et	  stort	  optag,	  hele	  190	  optagne	  i	  2012.	  Dog	  er	  det	  svært	  at	  
fastholde	  kandidatstuderende	  –	  mange	  tager	  til	  Københavns	  Universitet,	  hvorfor	  der	  også	  er	  nedsat	  en	  
taskforce.	  Herudover	  lægges	  der	  nu	  faste	  mål	  for	  konfrontationstid	  i	  undervisningen.	  En	  minikonference	  med	  
fokus	  på	  bysociologi	  blev	  afholdt	  med	  succes	  (120	  deltagere).	  	  

	  

13.	  Beretning	  fra	  Syddansk	  Universitet,	  Esbjerg:	  Stedet	  vokser,	  både	  i	  antal	  ansatte	  (bl.a.	  adjunkter	  og	  phd-‐
studerende)	  og	  i	  antal	  studerende	  (især	  i	  førsteprioriteter,	  der	  kommer	  fra	  hele	  landet).	  Et	  antal	  uddannelser	  
er	  på	  plads;	  kandidatuddannelsen	  starter.	  Man	  forsøger	  at	  samarbejde	  med	  et	  University	  College	  i	  
nærområdet.	  Succes	  med	  udlandsrejser:	  80	  procent	  af	  studerende	  har	  været	  i	  udlandet	  på	  5.	  semester.	  Har	  
dog	  den	  konsekvens,	  at	  de	  studerende	  er	  længere	  om	  at	  færdiggøre	  forløbet.	  

	  

14.	  Behandling	  af	  indkomne	  forslag:	  Ingen.	  
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15.	  Valg	  af	  redaktionen	  til	  Dansk	  Sociologi:	  2	  personer	  på	  valg:	  Mikkel	  Bo	  Madsen;	  Allan	  Madsen.	  BESLUTNING:	  
DE	  ER	  GENVALGT.	  Resten	  ikke	  på	  valg;	  resten	  fortsætter.	  

	  

16.	  Valg	  af	  bestyrelsesformand	  i	  Dansk	  Sociologforening:	  På	  valg:	  Anders	  Petersen.	  Stiller	  IKKE	  OP	  TIL	  
GENVALG.	  Martin	  Munk	  stiller	  op.	  BESLUTNING:	  Martin	  Munk	  vælges	  som	  formand.	  

	  

17.	  Valg	  af	  bestyrelse	  til	  Dansk	  Sociologforening	  

Følgende	  stiller	  ikke	  op	  igen:	  Næstformand	  Anders	  Blok,	  studenterrepræsentant	  Rasmus	  Karkov.	  Tak	  for	  deres	  
store	  arbejde.	  

Følgende	  på	  valg,	  men	  genopstiller	  ikke:	  Formand	  Anders	  Petersen.	  

Æresmedlemmer:	  Elisabeth	  Hultcrantz	  og	  Kirsten	  Meyer.	  

Følgende	  er	  ikke	  på	  valg	  og	  genopstiller:	  Sabine	  Klinker,	  Gorm	  Harste.	  

Følgende	  på	  valg	  og	  godkendt	  som	  bestyrelsesmedlemmer:	  

	   Kasserer:	  No	  Emil	  Kampmann	  

	   Næstformand:	  Kristian	  Karlson	  

	   Ordinært	  medlem:	  Pelle	  Korsbæk	  Sørensen,	  Lasse	  Liebst	  

	   Suppleant:	  Kaveh	  Shamshiri-‐Pedersen	  

Nye	  valgt	  i	  bestyrelsen:	  

	   Ordinære	  medlemmer:	  Pia	  Heike	  Johansen,	  Signe	  Ravn	  

	   Suppleant:	  Matthias	  Heerup	  Nielsen.	  	  

Der	  opfordres	  i	  øvrigt	  til,	  at	  bestyrelsen	  arbejder	  for	  at	  få	  besat	  de	  ledige	  pladser	  i	  bestyrelsen,	  her	  især	  
studenterrepræsentanter.	  

	   	  

Repræsentanter:	  

ISA:	  Kirsten	  Meyer	  	  
ESA:	  Gorm	  Harste	  	  
NSF:	  Kirsten	  Meyer	  og	  No	  Emil	  Kampmann	  	  
	  
Webmaster:	  Kirsten	  Meyer	  	  
Revisorer:	  Heine	  Andersen	  og	  Kirsten	  Meyer	  
Sekretær:	  Lene	  El	  Mongy	  

	  

18.	  Valg	  af	  revisorer:	  Heine	  Andersen	  genvælges;	  Kirsten	  Meyer	  vælges	  ind.	  

	  

19.	  Eventuelt:	  Stor	  tak	  til	  Anders	  Petersen	  for	  sin	  store	  indsats.	  


