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Referat	  af	  Generalforsamling	  2014	  i	  Dansk	  Sociologforening	  	  	  

Afholdt	  den	  23.	  januar	  2014	  

1. Valg	  af	  dirigent	  

Heine	  Andersen	  blev	  valgt	  til	  dirigent.	  

2. Valg	  af	  referent	  

Elisabeth	  Hultcrantz	  blev	  valgt	  til	  referent.	  

Dirigenten	  konstaterede	  at	  der	  var	  indkaldt	  til	  generalforsamlingen	  i	  henhold	  til	  vedtægterne	  og	  
oplyste	  at	  der	  var	  en	  tilføjelse	  til	  den	  udsendte	  dagsorden:	  Valg	  af	  repræsentant	  fra	  Dansk	  
Sociologforening	  til	  Nordisk	  Sociolog	  Forbund,	  og	  spurgte	  derefter	  om	  generalforsamlingen	  kunne	  

godkende	  dagsordenen.	  	  Dagsordenen	  blev	  godkendt.	  

3. Formandens	  beretning	  

Formandens	  beretning	  blev	  godkendt.	  

4. Kassererens	  beretning	  

Regnskabet	  for	  2012	  kunne	  ikke	  behandles	  på	  generalforsamlingen	  i	  2013,	  da	  regnskabet	  for	  
Sociologkongressen	  i	  2012	  ikke	  var	  afsluttet	  og	  tilsendt	  foreningen,	  og	  blev	  derfor	  forelagt	  
generalforsamlingen.	  Regnskabet	  for	  2012	  blev	  godkendt.	  

Regnskabet	  for	  2013	  og	  kassererens	  beretning	  blev	  godkendt.	  

5. Budget	  for	  foreningen	  i	  2014,	  herunder	  fastsættelse	  af	  kontingent	  

Budgettet	  blev	  godkendt	  som	  forelagt.	  Det	  blev	  besluttet	  at	  fastholde	  kontingentet	  (800	  kr.	  pr.	  år,	  400	  

kr.	  for	  studerende,	  ledige	  og	  pensionister).	  

6. Beretning	  og	  regnskab	  for	  tidsskriftet	  Dansk	  Sociologi	  

Der	  blev	  spurgt	  til,	  om	  løsningen	  med	  at	  tidsskriftets	  regnskabsføring	  overtages	  af	  Københavns	  
Universitets	  regnskabskontor	  er	  i	  overensstemmelse	  med	  gældende	  regler.	  Det	  blev	  oplyst,	  at	  
regnskabskontoret	  har	  sagt	  god	  for	  denne	  fremgangsmåde.	  Herefter	  blev	  beretning	  og	  regnskab	  

godkendt.	  

Der	  blev	  i	  øvrigt	  fremsat	  en	  opfordring	  til	  at	  tidsskriftet	  skulle	  være	  aktivt	  på	  sociale	  medier	  –	  og	  det	  
samme	  gælder	  for	  foreningen.	  

7. Årsberetning	  2013	  Nordisk	  Sociolog	  Forbund	  (NSF)	  

Til	  orientering	  –	  taget	  til	  efterretning.	  
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8. Årsberetning	  2013	  International	  Sociological	  Association	  (ISA)	  

Til	  orientering	  –	  taget	  til	  efterretning.	  

9. Beretning	  fra	  Sociologisk	  Institut,	  KU,	  2013	  

Til	  orientering	  –	  taget	  til	  efterretning.	  

10. Beretning	  fra	  Center	  for	  sociologiske	  studier,	  Aarhus	  Universitet	  (CESAU)	  2013	  

Til	  orientering	  –	  taget	  til	  efterretning.	  

11. Beretning	  fra	  sociologuddannelsen	  ved	  Institut	  for	  Sociologi	  og	  Socialt	  Arbejde,	  Aalborg	  Universitet,	  
2013	  

	  Til	  orientering	  –	  taget	  til	  efterretning.	  

12. Beretning	  fra	  Syddansk	  Universitet,	  Esbjerg	  

Til	  orientering	  –	  taget	  til	  efterretning.	  

13. Valg	  af	  redaktionen	  til	  Dansk	  Sociologi	  

Redaktionen	  har	  i	  2013	  bestået	  af	  9	  medlemmer.	  Heraf	  har	  tre	  (Esther	  Nørregård-‐Nielsen,	  Anja	  
Jørgensen	  og	  Kathrine	  Carstensen	  (studenterrepræsentant	  fra	  AAU))	  meddelt	  at	  de	  ønsker	  at	  udtræde.	  
Stine	  Faber	  (AAU),	  Signe	  Ravn	  (SFI)	  Niels	  Peter	  Mortensen	  (BDO	  Consulting)	  var	  bragt	  i	  forslag	  som	  nye	  

medlemmer	  og	  blev	  godkendt	  af	  generalforsamlingen.	  Fire	  af	  redaktionens	  medlemmer	  (Gitte	  Sommer	  
Harrits,	  Klaus	  Levinsen,	  Janus	  Hansen	  og	  Anders	  Ejrnæs)	  var	  på	  valg,	  indstillede	  på	  genvalg	  og	  blev	  

genvalgt	  af	  generalforsamlingen.	  Mikkel	  Bo	  Madsen	  og	  Allan	  Madsen	  var	  ikke	  på	  valg	  og	  fortsætter.	  

14. Valg	  af	  bestyrelsesformand	  til	  Dansk	  Sociologforening	  

Martin	  D.	  Munk	  var	  på	  valg	  og	  var	  villig	  til	  genvalg.	  Generalforsamlingen	  genvalgte	  Martin	  D.	  Munk	  som	  
formand.	  

15. Valg	  af	  bestyrelse	  til	  Dansk	  Sociologforening	  2014	  

Følgende	  medlemmer	  af	  bestyrelsen	  var	  på	  valg	  og	  ønskede	  ikke	  genvalg:	  Gorm	  Harste	  og	  No	  Emil	  
Kampmann.	  Sabine	  Klinker	  var	  på	  valg	  og	  kan	  ikke	  genvælges.	  Suppleant	  til	  bestyrelsen	  Mathias	  Herup	  

Nielsen	  (ikke	  på	  valg)	  ønsker	  at	  udtræde.	  

Suppleant	  til	  bestyrelsen	  Kaveh	  Shamshiri-‐Petersen	  stiller	  op	  som	  ordinært	  bestyrelsesmedlem.	  
Benjamin	  Schwarz	  og	  Asta	  Breinholt	  Lund	  opstiller	  som	  studenterrepræsentanter.	  David	  Reimer	  
opstiller	  som	  suppleant	  til	  bestyrelsen.	  Alle	  godkendt	  og	  valgt	  af	  generalforsamlingen.	  

Kristian	  Karlson	  erklærede	  sig	  villig	  til	  at	  afløse	  No	  Emil	  Kampmann	  som	  foreningens	  repræsentant	  i	  

NSF.	  Godkendt	  og	  valgt	  af	  generalforsamlingen.	  
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Ingen	  meldte	  sig	  til	  posten	  som	  kasserer	  som	  afløser	  for	  No	  Emil	  Kampmann.	  Ny	  kasserer	  vælges	  

således	  af	  den	  nyvalgte	  bestyrelse.	  	  

GF	  takkede	  for	  de	  udtrådte	  bestyrelsesmedlemmers	  indsats	  gennem	  årene.	  

Bestyrelsen	  for	  2014	  består	  af:	  

Formand:	  Martin	  D.	  Munk	  

Næstformand:	  Kristian	  Bernt	  Karlson	  

Bestyrelsesmedlemmer:	  Signe	  Ravn,	  Pelle	  Korsbæk	  Sørensen,	  Pia	  Heike	  Johansen,	  Lasse	  Liebst,	  Kaveh	  
Shamshiri-‐Petersen	  

Studenterrepræsentanter:	  Benjamin	  Schwarz,	  Asta	  Breinholt	  Lund	  

Suppleant	  til	  bestyrelsen:	  David	  Reimer	  

Æresmedlemmer:	  Kirsten	  Meyer	  og	  Elisabeth	  Hultcrantz	  

	  

Repræsentanter	  i	  internationale	  organer:	  

ISA:	  Kirsten	  Meyer	  

ESA:	  Gorm	  Harste	  

NSF:	  Kirsten	  Meyer	  og	  Kristian	  Karlson	  

	  

Webmaster:	  Kirsten	  Meyer	  

Revisorer:	  Heine	  Andersen	  og	  Kirsten	  Meyer	  

Sekretær:	  Lene	  El	  Mongy	  

	  

16. Rekruttering	  af	  nye	  kandidater	  til	  foreningen	  

Set	  i	  lyset	  af	  at	  der	  udklækkes	  ca.	  100	  nye	  kandidater	  årligt,	  er	  det	  ikke	  tilfredsstillende	  at	  foreningen	  

oplever	  en	  tilbagegang	  i	  medlemstallet.	  Generalforsamlingen	  drøftede	  forskellige	  tiltag:	  

• Synlighed	  uden	  for	  København	  –	  afholdelse	  af	  arrangementer.	  Kræver	  en	  løbende	  aktiv	  indsats	  
lokalt	  (v.	  bestyrelsesmedlem)	  samt	  opbakning	  til	  aktiviteter	  i	  miljøet	  

• Gøre	  opmærksom	  på	  foreningen	  over	  for	  dimittender	  –	  være	  til	  stede	  eller	  i	  hvert	  fald	  intro	  til	  

foreningen	  ved	  materiale	  
• Være	  aktiv	  på	  sociale	  medier	  	  
• Synlighed	  i	  forbindelse	  med	  kongres,	  fx	  rabat	  på	  deltagelse	  (primært	  for	  studerende)	  
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Bestyrelsen	  vil	  arbejde	  videre	  med	  disse	  og	  andre	  forslag.	  Der	  blev	  gjort	  opmærksom	  på,	  at	  det	  har	  vist	  

sig	  vanskeligt	  at	  holde	  et	  ønskeligt	  aktivitetsniveau	  uden	  for	  KU/RUC	  og	  at	  bestyrelsen	  har	  begrænsede	  
ressourcer	  økonomisk	  og	  tidsmæssigt.	  	  

17. Nedsættelse	  af	  udvalg	  til	  revidering	  af	  vedtægter	  

Følgende	  meldte	  sig:	  Heine	  Andersen,	  Lasse	  Liebst,	  Elisabeth	  Hultcrantz.	  Godkendt	  af	  
generalforsamlingen.	  Det	  blev	  besluttet	  at	  udvalget	  skal	  have	  et	  forslag	  klar	  til	  bestyrelsen	  til	  

september	  2014,	  med	  henblik	  på	  at	  bestyrelsen	  kan	  forelægge	  et	  forslag	  til	  generalforsamlingen	  2015.	  

18. Eventuelt	  

Der	  var	  intet	  under	  eventuelt.	  

	  

	  

	  

	  


