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Referat	  af	  generalforsamling	  i	  Dansk	  Sociologforening,	  20.	  januar	  2012	  

1.	  Valg	  af	  dirigent.	  
Anders	  Petersen	  valgt.	  
	  
2.	  Valg	  af	  referent.	  
Anders	  Blok	  valgt.	  
	  
3.	  Formandens	  beretning.	  
Formanden	  gennemgik	  hovedpunkterne	  i	  den	  skriftlige	  årsberetning.	  Foreningens	  foredragsaftener	  kører	  
fint,	  dog	  med	  svingende	  fremmøde,	  særligt	  i	  Aalborg.	  Foreningen	  har	  ansat	  en	  studentermedhjælper	  (Ma-‐
rie),	  som	  bl.a.	  vil	  hjælpe	  til	  med	  at	  optage	  foredrag,	  skrive	  nyhedsbreve,	  lave	  PR,	  og	  scanne	  gamle	  numre	  af	  
Dansk	  Sociologi.	  Foreningen	  ønsker	  at	  styrke	  samarbejdet	  med	  alumne-‐foreninger	  omkring	  ”brush	  up”-‐
kurser.	  Hjemmesiden	  har	  ligget	  lidt	  brak,	  det	  vil	  der	  blive	  arbejdet	  på	  i	  det	  kommende	  år.	  Der	  blev	  sagt	  vel-‐
kommen	  til	  foreningens	  nye	  gren	  i	  Esbjerg.	  Endelig	  berettede	  formanden	  om	  det	  bud	  på	  ISA-‐konferencen	  i	  
2018,	  som	  foreningen	  har	  udarbejdet	  i	  samarbejde	  med	  bl.a.	  Sociologisk	  Institut	  på	  KU.	  
	  
4.	  Kassererens	  beretning.	  
Kassererens	  skriftlige	  beretning	  blev	  gennemgået	  i	  hovedpunkter	  (stabilt	  medlemstal,	  uændret	  kontingent,	  
regnskabsoverskud	  på	  ca.	  35.000	  kroner).	  Der	  var	  ingen	  bemærkninger	  hertil.	  
	  
5.	  Budget	  for	  foreningen	  i	  2012,	  herunder	  fastsættelse	  af	  kontingent.	  
Kontingentet	  fortsætter	  som	  hidtil.	  
	  
6.	  Beretning,	  regnskab	  og	  budget	  for	  tidsskriftet	  Dansk	  Sociologi.	  
På	  vegne	  af	  tidsskriftets	  redaktion	  blev	  det	  meddelt,	  at	  problemerne	  med	  FSE-‐ansøgningen	  for	  2010-‐2011	  
nu	  er	  bragt	  i	  orden	  for	  2012-‐2013.	  Tidsskriftet	  oplever	  en	  stabil	  tilgang	  af	  manuskripter.	  Den	  dobbelt-‐blinde	  
review-‐process	  er	  blevet	  styrket,	  og	  der	  sikres	  nu	  en	  mere	  strømlinet	  behandling	  af	  artikler,	  i	  form	  af	  kom-‐
mentarer	  til	  forfatterne.	  Det	  har	  affødt	  en	  øget	  arbejdsbyrde,	  og	  derfor	  et	  ønske	  om	  at	  udvide	  redaktionen	  
med	  to	  personer.	  Endelig	  vil	  redaktionen	  arbejde	  på	  at	  skabe	  mere	  gennemsigtighed	  omkring	  valget	  af	  te-‐
ma-‐numre,	  herunder	  sikre	  at	  tema-‐numre	  skabes	  gennem	  et	  ”open	  call”	  for	  artikler.	  
	  
7.	  Beretning	  fra	  NSF.	  
Foreningens	  repræsentant	  i	  NSF	  berettede,	  at	  det	  i	  2011	  lykkedes	  at	  sende	  6	  danske	  studerende	  fra	  4	  for-‐
skellige	  universiteter	  af	  sted	  til	  Nordisk	  Sociologkongres	  i	  Oslo,	  med	  økonomisk	  støtte	  fra	  foreningen.	  For-‐
eningen	  kører	  videre	  med	  samme	  studenterordning	  frem	  mod	  næste	  nordiske	  kongres	  i	  Reykjavik	  15.-‐18.	  
august	  2012.	  Her	  vil	  bestyrelsen	  fastsætte	  en	  frist	  for	  ansøgning,	  og	  sørge	  for	  at	  få	  ordningen	  kommunike-‐
ret	  ud	  til	  relevante	  studiemiljøer	  i	  god	  tid.	  ACTA	  har	  forlænget	  sin	  kontrakt	  med	  SAGE,	  hvilket	  giver	  et	  lidt	  
billigere	  kontingent.	  Endelig	  blev	  det	  meddelt,	  at	  NSF	  hvert	  år	  uddeler	  200.000	  kroner	  til	  støtteværdige	  
aktiviteter	  omkring	  nordisk	  sociologsamarbejde;	  alle	  opfordres	  til	  at	  søge	  med	  projekter.	  
	  
8.	  Beretning	  fra	  ESA.	  
Foreningens	  repræsentant	  berettede,	  at	  næste	  konference	  bliver	  i	  Torino	  i	  2013.	  Stedet	  for	  konferencen	  i	  
2015	  er	  endnu	  ikke	  fastlagt,	  og	  der	  foreligger	  derfor	  en	  mulighed	  for,	  at	  ”Danmark”	  kan	  byde	  ind.	  
	  
9.	  Beretning	  fra	  ISA.	  
Næste	  ISA-‐konference	  kommer	  til	  at	  foregå	  i	  Yokohama	  2014.	  Herudover	  er	  der	  halvvejskonference	  i	  Bue-‐
nos	  Aires	  i	  august	  2012.	  
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10.	  Beretning	  fra	  Sociologisk	  Institut,	  KU.	  
Hovedpunkterne	  fra	  den	  skriftlige	  beretning	  blev	  gennemgået,	  og	  der	  blev	  udtrykt	  taknemmelighed	  for,	  at	  
Lene	  El	  Mongy	  fra	  SI	  på	  KU	  fortsat	  lægger	  et	  stort	  sekretærarbejde	  i	  foreningen.	  
	  
11.	  Beretning	  fra	  CESAU,	  Aarhus	  Universitet.	  
Der	  blev	  henvist	  til	  den	  skriftlige	  beretning.	  
	  
12.	  Beretning	  fra	  Aalborg	  Universitet.	  
Nogle	  hovedpunkter	  fra	  den	  skriftlige	  beretning	  blev	  fremhævet.	  Optaget	  af	  BA-‐studerende	  i	  2011	  var	  re-‐
kordhøjt	  (186),	  og	  der	  påtænkes	  5	  adjunkt-‐opslag	  i	  2012.	  Det	  afventes	  i	  spænding,	  hvad	  genindførelsen	  af	  
gruppeeksaminer	  kommer	  til	  at	  betyde.	  På	  ph.d.-‐niveau	  samarbejder	  sociologiuddannelsen	  ved	  AAU	  med	  
både	  RUC	  og	  KU.	  Endelig	  arbejdes	  der	  en	  del	  med	  internationalisering	  af	  studierne.	  
	  
13.	  Beretning	  fra	  Syddansk	  Universitet,	  Esbjerg.	  
Uddannelsen	  i	  sociologi	  og	  kulturanalyse	  er	  blevet	  etableret	  i	  2011,	  den	  tiltrækker	  en	  del	  studerende	  (70),	  
og	  de	  holder	  et	  højt	  fagligt	  gennemsnit.	  Mange	  af	  de	  BA-‐studerende	  tager	  ud	  via	  samarbejder	  med	  Mellem-‐
folkeligt	  Samvirke	  eller	  universiteter,	  særligt	  i	  USA;	  Esbjerg	  videregiver	  gerne	  disse	  erfaringer	  med	  interna-‐
tionalisering	  til	  de	  øvrige	  danske	  uddannelser.	  Der	  arbejdes	  på	  en	  MA	  i	  ’cultural	  sociology’,	  og	  forslag	  mod-‐
tages	  gerne	  til	  områder	  med	  international	  rækkevidde,	  som	  mangler	  i	  dansk	  sociologi	  (f.eks.	  religionssocio-‐
logi?),	  og	  som	  kan	  indarbejdes	  i	  programmet.	  Ph.d.-‐studerende	  og	  andre,	  som	  gerne	  vil	  give	  en	  gæstefore-‐
læsning,	  er	  velkomne	  i	  Esbjerg.	  På	  sigt	  kan	  man	  overveje	  en	  egentlig	  foredragsrække	  i	  foreningsregi.	  
	  
14.	  Behandling	  af	  indkomne	  forslag.	  
Der	  var	  ingen	  indkomne	  forslag.	  
	  
15.	  Valg	  af	  redaktionen	  til	  Dansk	  Sociologi.	  
Anders	  Ejrnæs	  (RUC),	  Janus	  Hansen	  (CBS),	  Klaus	  Levinsen	  (SDU)	  og	  Kathrine	  Carstensen	  (studerende	  fra	  
AAU)	  blev	  valgt	  til	  redaktionen.	  Rasmus	  Willig	  og	  Anne	  Laura	  Juul	  træder	  ud.	  	  
	  
16.	  Valg	  af	  bestyrelsesformand	  i	  Dansk	  Sociologforening.	  
Anders	  Pedersen	  blev	  genvalgt.	  
	  
17.	  Valg	  af	  bestyrelse	  til	  Dansk	  Sociologforening.	  
Anders	  Blok	  (næstformand)	  og	  Sabine	  Klinker	  blev	  genvalgt.	  Peter	  Korsbæk	  Sørensen	  (RUC)	  blev	  valgt	  som	  
suppleant	  (Ida	  Willig	  træder	  ud).	  Der	  er	  stadig	  to	  ledige	  pladser	  i	  bestyrelsen	  til	  studenterrepræsentanter,	  
og	  alle	  opfordres	  til	  at	  foreslå	  mulige	  kandidater.	  No	  Emil	  Kampmann	  ytrede	  ønske	  om	  at	  træde	  ind	  på	  po-‐
sten	  som	  kasserer;	  det	  blev	  påpeget,	  at	  denne	  beslutning	  alene	  tilfalder	  bestyrelsen.	  	  
	  
18.	  Valg	  af	  revisorer.	  
Heine	  Andersen	  og	  Martin	  Munk	  fortsætter	  som	  revisorer.	  
	  
19.	  Eventuelt.	  

a)	  Der	  er	  ytret	  ønske	  om	  muligheden	  for	  ”husstands-‐medlemskab”,	  i	  tilfælde	  hvor	  begge	  parter	  er	  med-‐

lemmer.	  Det	  blev	  diskuteret,	  at	  en	  pris	  på	  600	  kroner	  (svarende	  til	  halvandet	  medlemskab)	  kunne	  være	  
rimeligt.	  Bestyrelsen	  ser	  positivt	  på	  ideen,	  såfremt	  det	  ikke	  giver	  for	  meget	  administrativt	  besvær.	  

b)	  Der	  blev	  rejst	  forslag	  om	  at	  udarbejde	  en	  folder	  med	  et	  samlet	  overblik	  over	  ph.d.-‐kurser	  i	  sociologi	  på	  
de	  danske	  universiteter	  de	  næste	  2-‐3	  år	  frem.	  
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c)	  På	  baggrund	  af	  erfaringerne	  med	  årets	  kongres	  i	  Aarhus	  blev	  det	  diskuteret,	  hvilke	  skridt	  der	  kan	  tages	  

hvis	  foreningen	  ønsker	  at	  tiltrække	  flere	  internationale	  deltagere	  til	  kongresserne.	  Til	  årets	  konference	  har	  
der	  været	  hjemmesider	  på	  både	  dansk	  og	  engelsk,	  og	  arrangørerne	  berettede,	  at	  dette	  har	  været	  både	  
arbejdskrævende	  og	  dyrt.	  Til	  gengæld	  deltog	  også	  væsentlig	  flere	  internationale	  sociologer	  end	  ved	  hidtidi-‐

ge	  kongresser	  (ca.	  40).	  Der	  blev	  rejst	  forslag	  om,	  at	  kongressen	  i	  udgangspunktet	  var	  på	  engelsk,	  med	  mu-‐
lighed	  for	  danske	  sessioner.	  Samtidig	  blev	  der	  dog	  ytret	  en	  vis	  betænkelighed	  ved	  en	  sådan	  model.	  Besty-‐
relsen	  går	  videre	  med	  denne	  diskussion,	  både	  som	  en	  diskussion	  om	  sprog	  (dansk/engelsk),	  og	  som	  en	  af-‐

klaring	  af	  formålet	  med	  kongressen.	  Ideen	  er	  at	  finde	  en	  passende	  ”mellem-‐model”.	  

d)	  Der	  blev	  rejst	  forslag	  om	  at	  omdøbe	  ”sociologkongres”	  til	  ”sociologikonference”,	  fordi	  det	  lyder	  bedre	  og	  
mindre	  lukket	  (også	  på	  engelsk).	  Der	  var	  bred	  opbakning	  til	  dette	  forslag.	  

e)	  Vores	  repræsentant	  (Gorm	  Harste)	  i	  arbejdsgruppe	  21	  omkring	  forskningsbibliometriindikatoren	  beret-‐
tede,	  at	  det	  fortsat	  er	  en	  kamp	  at	  bevare	  Dansk	  Sociologi	  på	  tidsskriftslistens	  øverste	  trin	  (gruppe	  2).	  Alle	  

opfordres	  til	  at	  melde	  tidsskrifter	  ind	  til	  listen,	  fordi	  mange	  tidsskrifter	  giver	  mange	  tidsskrifter	  på	  højt	  ni-‐
veau	  (…).	  Herudover	  kommer	  der	  snart	  et	  spørgsmål	  omkring	  bogserier,	  hvor	  kriteriet	  for	  pointtildeling	  
bliver,	  at	  der	  er	  tale	  om	  ”højt	  kvalificerede	  forlag”	  med	  en	  ”fagligt	  kvalificeret	  redaktion”,	  samt	  at	  manu-‐

skripter	  underkastes	  peer	  review	  (mindst	  2).	  Alle	  opfordres	  til	  at	  byde	  ind	  med	  skandinaviske	  og	  danske	  
forlag/bogserier,	  der	  lever	  op	  til	  disse	  kriterier.	  Endelig	  er	  der	  også	  et	  spørgsmål	  om	  litteratur	  af	  pædago-‐

gisk	  tilsnit,	  hvor	  der	  også	  bliver	  mulighed	  for	  pointtildeling	  for	  ”højt	  niveau”.	  


