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c/o Sociologisk Institut, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K, Tlf: 35 32 35 02, 
www.sociologi.dk  
 
 
 
 

5. februar 2015 
 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Sociologforening 2015 
 
Mandag d. 23. februar 
 
Kl. 19:45 - 21:30 på Københavns Universitet, Sociologisk Institut, Center for Sundhed og 
Samfund, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K, lokale 16.2.55. 
 
Lokalet kan ses her:  csc.ku.dk/bygninger_og_adresser/css/   Gå ind på kortet (3. linie 
under billedet) 

16.2.55 ligger i bygning 16, der er adgang fra indgang ”L”. 

Der serveres en let anretning inden generalforsamlingen. 

  
 
Tilmelding er ikke nødvendig. 
 
Punkter til dagsorden modtages af sekretær Lene El Mongy, lm@samf.ku.dk 
senest den 18. februar.  
 
Årets SociologNYT findes kun i en elektronisk udgave, som kan downloades på 
foreningens hjemmeside; www.sociologi.dk. SociologNYT indeholder materiale til 
generalforsamlingen; forslag til dagsorden, div. beretninger, regnskab og forslag.  
 
 
 
På vegne af bestyrelsen 
 
Martin Munk, formand 
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Dagsorden for generalforsamling i Dansk Sociologforening 23. februar 2015. 
 
Forslag til dagsorden. 
 
 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af referent. 

3. Formandens beretning. 

4. Kassererens beretning. 

5. Budget for foreningen i 2015, herunder fastsættelse af kontingent. 

6. Beretning, regnskab og budget for tidsskriftet Dansk Sociologi. 

7. Beretning fra NSF. 

8. Beretning fra ISA. 

9. Beretning fra Sociologisk Institut, KU. 

10. Beretning fra CESAU, Aarhus Universitet. 

11. Beretning fra Aalborg Universitet.  

12. Beretning fra Syddansk Universitet, Esbjerg. 

13. Behandling af foreliggende forslag. 

14. Valg af redaktionen til Dansk Sociologi. 

15. Valg af bestyrelsesformand i Dansk Sociologforening. 

16. Valg af bestyrelse til Dansk Sociologforening. 

17. Valg af revisorer. 

18. Vedtægtsændringer. 

19. Eventuelt. 

 
 
 
 
På vegne af bestyrelsen 
 
Martin Munk 
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BERETNING fra formanden (Dansk Sociologforening) 

Året 2014 har været et travlt år i bestyrelsen med en del nye opgaver. Formandskabet er i efteråret 
2014 i vid udstrækning blevet varetaget af Kristian Karlson. Martin Munk har på grund af flere 
arbejdsopgaver på Aalborg Universitet bl.a. pga. en meget presset økonomi ikke haft mulighed for 
at deltage i aktiviteterne i efteråret. Formanden er på valg og genopstiller ikke. 

Medlemstallet er svagt faldende. Der er nedsat en arbejdsgruppe under bestyrelsen, som løbende har 
arbejdet med muligheden for at fastholde ny-udklækkede sociologikandidater, bl.a. ved at gøre det 
mere klart, hvad man får ud af at være medlem af foreningen. Der fortsættes med dette arbejde i 
2015. 

Året 2014 begyndte med en tilfredsstillende og god kongres arrangeret i samarbejde med 
Sociologisk Institut og Center for stratifikationsforskning med social stratifikation og ulighed som 
tema. Der deltog ca. 130 deltagere, var indsendt 74 abstracts og der blev afholdt 15 sessioner med 
forskellige temaer, der dækker sociologien bredt. Herudover var Robert Mare (UCLA) og Mike 
Savage (LSE) key-note speakers, og der blev afholdt paneldebatter om fattigdom og kulturel 
kapital. Sidstnævnte paneldebat om kulturel kapital deltog formanden i. Herudover har formanden i 
årets løb også forsøgt at sætte ulighed på dagsordenen, bl.a. ved at deltage i en offentlig debat om 
ulighed i forhold til bl.a. arbejdsmarked og selvstændige erhvervsdrivende (eller mangel på 
samme). 

Siden 2010 har intentionen været, at eventuelle kongresoverskud skal deles ligeligt mellem 
værtsinstitutionen og sociologforeningen. For kongressen på KU i 2014 har foreningen fået 
23.792,50 kr. 

Vi har gennem hele året 2014 haft en række foredrag med bl.a. Ole Bjerg, Laurent Thévenot, 
Rasmus Willig, Annette Olesen, Mitchell Dean, Bjørn Thomassen, Lars Kjerulf Petersen, Charlotte 
Jensen, Anders Blok og Tobias Bornakke Jørgensen. 

Der pågår i bestyrelsen en diskussion om muligheder for at opdatere og modernisere foreningens 
hjemmeside. Dette arbejde fortsætter i 2015. 

Der pågår i bestyrelsen også en diskussion om muligheder for at opdatere formatet for tidsskriftet 
Dansk Sociologi. Redaktionen af Dansk Sociologi er i den sammenhæng blevet bedt om at komme 
med et oplæg. Dette arbejder fortsætter i 2015. 

Dansk Sociologis 25-års jubilæumsseminar blev afholdt den 30.10.2014 med paneloplæg af Gøsta 
Esping-Andersen, Peter Gundelach, Christian Borch, Bente Halkier og formanden. Emnet var en 
diagnose af sociologien i Danmark. Der var en livlig debat med forskellige positioneringer og 
holdninger til hvilke emner der er vigtige at forfølge fremover og hvordan Dansk sociologi skal 
drives i fremtiden. Herunder blev det bl.a. fremført, at en del større emner, som social stratifikation, 
familieforskning og ulighed er blevet forsømt gennem mange år, som heldigvis er kommet lidt mere 
med på landkortet.  Det blev også fremført, at det samtidigt er vigtigt at fastholde pluraliteten i 
Dansk sociologi. 



6 

 

I november 2014 blev der afholdt Sociologisk Quiz-aften på Center for Sundhed og Samfund i 
København med stor succes. Vi forventer at afholde arrangement i 2015, gerne med bred deltagelse 
fra hele landet.  

I årets løb har et udvalg under bestyrelsen arbejdet med vedtægtsændringer. De vedtægtsændringer, 
som bestyrelsen har indstillet, fremgå af dette Sociolog NYT. 

2014 har også budt på forberedelse til året 2015, der er et særligt år, da foreningen bliver 50 år den 
25. marts 2015. Året byder på en stor fødselsdagsreception d. 25. marts, hvor bl.a. Göran Therborn 
(Cambridge University) vil holde oplæg. Herudover bliver der til juni 2015 afholdt en sociologisk 
sommerhøjskole på Jyderup Højskole, der organiseres af Dansk Sociologforening.  
Sidst har foreningen inviteret Luc Boltanski til at holde en 50-års jubilæumsforelæsning i oktober 
2015, hvilket Prof. Boltanski har sagt ja til.  
 
Herudover vil foreningen som altid stå for at holde en række foredrag med sociologisk relevans. 
Allerede planlagte foredrag og debatter omfatter et foredrag om udsatte børn på Grønland, og i 
forbindelse med generalforsamlingen arrangeres en paneldebat om social ulighed og danske medier. 
 
Aalborg Universitet, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, har bekræftet, at de vil stå for 
kongressen i 2016. 

Emma Steffensen Bach blev 1. juni 2014 ansat som ny studentermedhjælp. 

 

 

Martin Munk 
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Dansk Sociologforening - Regnskab 2014 og budget 2015 

TEKST BUDGET 2014 SALDO 2014 BUDGET 2015 

Indtægter 

Kontingenter 384.000,00 360.200,00 375.000,00 
Renter 5.000,00 5.793,50 5.000,00 
Kongres 0,00 23.792,50 0,00 
I alt 389.000,00 389.786,00 380.000,00 

Udgifter 

Tidsskrifter 
Acta 31.000,00 -29.396,77 31.000,00 
Dansk Sociologi 203.000,00 -200.000,00 200.000,00 
I alt 234.000,00 -229.396,77 231.000,00 

Møder 
Bestyrelsen 20.000,00 -21.990,15 20.000,00 
Medlemsmøder 10.000,00 -7.324,80 10.000,00 
Årsmøde/generalforsamling 1.000,00 0,00 10.000,00 
Studenterseminarer 10.000,00 0,00 10.000,00 
International oplægsholder 10.000,00 -9.720,23 27.500,00 
Kongres 5.000,00 -7.713,00 0,00 
Jubilæumsmøde 2015 36.000,00 
Sommerhøjskole 75.000,00 
I alt 56.000,00 -46.748,18 188.500,00 

Kontorhold 
Forretningsfører 28.750,00 -28.750,00 28.750,00 
Studentermedhjælp 25.000,00 -13.353,14 25.000,00 
Kontorhold og gebyrer 1) 1.500,00 -3.137,34 2.000,00 
Porto 1.500,00 -1.272,25 1.500,00 
PBS 13.000,00 -10.744,93 13.000,00 
Hjemmeside 25.000,00 -25.057,50 25.000,00 
I alt 94.750,00 -82.315,16 95.250,00 

Int. organisationer 
ISA 2.000,00 -1.643,43 2.000,00 
ESA 2) 2000 -2608,55 0 
I alt 4.000,00 -4.251,98 2.000,00 

Udgifter i alt 388.750,00 -362.712,09 516.750,00 

Resultat 250,00 27.073,91 -136.750,00 

Noter: 

1) Særlige udgifter i 2014, vurderet behov for let forhøjet.  2) Betaling 2014 dækker også 2015/2016 
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Dansk Sociologforening 2014 
Balance 2014    

   

   

   
Aktiver    

   
Kasse 0,00    

   
BG Bank    
Giro 256.755,46    
Toprentekonto 216.466,09    

   
I alt 473.221,55    

   
Passiver    

   
Tilgode -19.600,00    
Gæld 6.719,00    

   
Egenkapital 459.028,63    
Over/underskud 27.073,91    

   
I alt 473.221,54    

   

   

   

   
12. januar 2015    
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Regnskab for Dansk Sociologkongres 2014 

  Budget 2014 Regnskab 2014 

 Indtægter 
 

   
 

Deltagergebyr 201.600,00 194.600,00 

 
Festmiddag 26.600,00 25.550,00 

 
Tilskud DSF (Student fee waivers) 6.800,00 5.400,00 

 
Renter 0,00 

Indtægter i alt 235.000,00 225.550,00 

Udgifter 
 Forberedelse 
 Folder/plakater  og hjemmeside 3.825,00 

Løn studentermedhjælp 40.000,00 35.696,00 
Kontorhold  (Porto, deltagermapper, tlf, forberedelse mm.) 10.000,00 5.688,75 

Keynote speakers  
Keynote rejser  15.000,00 2.466,83 
Keynote hotel 4.780,00 4.780,00 
Keynote honorar 15.000,00 25.567,91 
Keynote forplejning 3.000,00 2.979,00 

Udgifter under kongressen 
Rengøring + betjente 15.000,00 0,00 
Frokost + kaffe 48.500,00 51.045,00 
Festmiddag 43.200,00 43.760,00 
Diverse 30.000,00 2.156,50 

Udgifter i alt 224.480,00 177.964,99 

Overskud 10.520,00 47.585,01 
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Beretning fra tidsskriftet Dansk Sociologi 2014 
 
Som meddelt i sidste års beretning har Københavns Universitets regnskabskontor nu overtaget 
tidsskriftets regnskabsføring. Dette har den positive konsekvens, at tidsskriftet nu ikke længere skal 
afholde udgifter til revision, og at der ikke skal erlægges moms af afholdte udgifter i forbindelse 
med tidsskriftets drift. De her sparede udgifter modsvarer så nogenlunde tidligere års tilskud fra 
FSE, der nu ikke længere yder tilskud til drift af tidsskrifter. På den anden side indebærer indlejring 
af tidsskriftets regnskab i Københavns Universitets regnskabssystem, at det nu påhviler 
redaktionssekretær Lene El Mongy at udrede et for både redaktionen og Sociologforeningen 
gennemskueligt regnskab, der ikke er umiddelbart tilgængeligt via Københavns Universitets 
regnskabskontors kontoudtog. Lene El Mongy har forestået denne opgave med det vedlagte 
regnskab som resultat. 
 
Som det fremgår, udviser regnskabet et underskud på kr. 28.700. Det var naturligvis mere 
betryggende med et regnskab i balance, men underskuddet indebærer ikke et stop i 
udgivelsesvirksomheden. Dette henfører sig til det forhold, at tidsskriftet administreret i regi af 
Københavns Universitets regnskabskontor opfattes som et 3-årigt projekt, hvorfor tidsskriftet så at 
sige først skal ’stå til regnskab’ efter en 3-årig periode. På den anden side er det ikke holdbart med 
et underskud på kr. 30.000 også det næste par år. Redaktionen og sociologforeningens bestyrelse 
har tidligere drøftet muligheden af, at relevante universitetsmiljøer – udover Sociologisk Institut – 
kunne overtales til at yde et bidrag til tidsskriftets drift. Denne mulighed bør tages op til fornyet 
overvejelse måske ledsaget af andre initiativer. Udover regnskabet har Lene El Mongy udarbejdet 
vejledende (optimistiske) budgetter for det næste par år også vedlagt beretningen her.   
 
Hvad angår det redaktionelle arbejde, er der som sædvanligt opereret med 4 numre, hvor det sidste 
nummer i 2014 i skrivende stund desværre er blevet forsinket og først udkommer her i begyndelsen 
af det nye år. Til gengæld påregner redaktionen forholdsvis hurtigt herefter at kunne udsende den 
nye årgangs nr. 1. Nummer 4 (2014) vil være et temanummer om Grønland, hvor nummer 1 (2015) 
vil være et åbent nummer. Nummer 3 i 2014 var et særnummer udgivet i forbindelse med 
tidsskriftets 25 års jubilæum. Redaktionen havde bedt markante figurer i dansk sociologi om at 
reflektere over fagets aktuelle udfordringer og muligheder. Et af bidragene beskriver selve 
tidsskriftets tilblivelse og udvikling gennem de 25 år. Nummeret indeholdt også inviterede bidrag 
fra yngre danske sociologer.  
 
Endeligt blev der i forbindelse med jubilæet og udgivelsen af jubilæumsnummeret afholdt et 
velbesøgt debatarrangement i oktober måned på Sociologisk Institut. Debatarrangementet afholdtes 
under overskriften: ’Forskning i verdensklasse, samfundets vagthund, bureaukraternes forlængede 
arm?’. Redaktionen siger alle bidragydere mange tak for deres indsats både i forbindelse med 
jubilæumsnummeret og det efterfølgende debatarrangement, ligesom vi siger mange tak til de 
forfattere, der i årets løb har betænkt tidsskriftet med manuskripter. Redaktionen skal også denne 
gang sige vore reviewere mange tak for deres ihærdige og grundige indsats i forbindelse med 
bedømmelse af tilsendte manuskripter. Der blev i de hidtil udkomne numre i 2014 i alt publiceret 10 
artikler, 4 debatindlæg, 1 review-essay og 8 anmeldelser.  
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Abonnementerne fordeler sig for 2014’s vedkommende på de enkelte kategorier som følger - med 
tallene for de forrige år til sammenligning: 
 

 
 
Redaktionen må igen notere sig et mindre fald i abonnementstallet og må også konstatere, at 
fordums gyldne tider med 1100-1200 abonnenter tilsyneladende er en sagablot.   
 
Redaktionen har i 2014 bestået af Gitte Sommer Harrits, Mikkel Bo Madsen, Klaus Levinsen, 
Anders Ejrnæs, Janus Hansen, Signe Ravn, Stine Thidemann Faber, Niels Peter Mortensen og Allan 
Madsen. Janus Hansen måtte forlade redaktionen, da han tiltrådte ny stilling som institutbestyrer på 
Sociologisk Institut. Janus siges mange tak for sin engagerede indsats. Mikkel Bo Madsen og Allan 
Madsen er på valg til redaktionen og er indstillet på genvalg. Redaktionen er endvidere vidende om, 
at Post.doc. Lasse Folke Henriksen fra CBS er indstillet på at lade sig bringe i forslag til 
redaktionen på Sociologforeningens generalforsamling. 
 
På redaktionens vegne 
 
Med venlig hilsen 
 
Allan Madsen 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Institutionsabonnementer 117 122 126 139 148 156 162 177 183 191 
Personlige abonnementer 30 27 27 50 57 65 63 66 76 71 
Studenterabonnementer 44 41 36 46 53 53 51 55 86 78 
Medlemsabonnementer:           
Almindelige 285 292 296 305 297 279 267 296 295 304 
Studerende 374 376 380 418 428 464 439 474 495 483 
Fri-abonnementer 17 22 25 27 27 27 27 27 27 27 
I alt 867 880 890 985 1010 1044 1009 1095 1162 1154 
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Tidsskriftet Dansk Sociologi. 
 Resultatopgørelse 1. januar – 31. december 2014, uden moms. 
 

 
 

 
 Indtægter: 2014 2013 
 Abonnementer             82.762,00  1 93.662 
 Løssalg               3.496,00  7.240   
 Dansk Sociologforening           200.000,00  67.600 
 Bevilling fra Forskningsrådet 0 45.139 
 Copy Dan 54.130 42.929 
   
 Indtægter i alt: 340.388,00 256.570 
 

 
 

 
 Udgifter: 
 

 
 Produktion af tidsskriftet: 

 Trykkeri             82.740,00  91.560 
 Lay-out             39.300,00  36.110 
 Korrektur og oversættelse               8.400,00  (3 numre) 16.750 (5 numre) 

Køb af billeder og bog til 

anmeldelse               9.184,00  9.939 
 

 
 Administration m.v.: 

 Annoncering 0 0 
 Sekretærhjælp 106.250 86.250 
 Revisor 0 0 
 Porto 101.869,00 89.280 
 Gebyrer                     36,00  516 
 

  
 Mødeudgifter, inkl. hj.sideopdatering  
 og kontingent til FDK               8.959,00  6.530 
 

     
 Rejseudgifter               9.346,00  11.925 
 

  
 Jubilæum 30.10.2014                  3.046,00  

 
 

   
 Udgifter i alt: 369.130,00 348.860 
 

 
 Årets resultat:           -28.742,00  -92.290 
 

  
 1) Swets konkurs, tab 7.600 kr. (15 abonnementer) 
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Budget for Tidsskriftet Dansk Sociologi 2014-2016. 
 
 
 
Indtægter:      2014         2015      2016 
 
Abonnementer   93.000   93.000    93.000 
Løssalg      7.000         7.000         7.000    

Dansk Sociologforening  215.750 215.750 215.750 
Copy Dan     44.000      44.000     44.000   
 
Indtægter i alt:  359.750 359.750 359.750 
 
 
Udgifter:  
 
Produktion af tidsskriftet: 

Trykkeri   90.000 90.000 90.000 

Lay-out   33.000 33.000 33.000 
Korrektur og oversættelse 12.000 12.000 12.000 

Køb af billeder og bog   

til anmeldelse   9.000  9.000 9.000 

 

Administration m.v.: 

Sekretærhjælp  106.250 106.250 106.250  
Porto     90.000   90.000    90.000  

Gebyrer          500        500          500  

Mødeudgifter,  

inkl. hj.sideopdatering   

og kontingent til FDK     7.000  7.000  7.000 
Rejseudgifter  12.000 12.000 12.000 
 
Udgifter i alt:  359.750 359.750 359.750 
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Beretning fra Nordisk Sociolog Forbund (NSF) for året 2014 

www.nordicsociologicalassociation.org/en 

 

Bestyrelsen i NSF har afholdt to møder i 2014.  

I 2014 blev den 27. nordiske sociologkongres afholdt i Lund (den 14. til 16. august). Konferencens 
tema var ”Exploring blind spots” og havde Michael Burawoy, Eva Illouz og Guy Standing som 
keynote speakers. Kongressen var et stort tilløbsstykke med mange deltagere fra norden. NSF gav 
nordiske sociologistuderende muligheden for at deltage i kongressen på NSFs regning. I den 
forbindelse sendte Danmark tre nyudklækkede kandidatstuderende fra Aalborg Universitet, 
Roskilde Universitet og Københavns Universitet. 

Bestyrelsen har i årets løb forberedt skiftet af redaktionen af Acta Sociologica fra Norge til Finland. 
Redaktionen vil de næste fire år ligge på Turku Universitet og ledes af Jani Erola og Suvi 
Salmenniemi. 

Danmark har i år foreslået og fået vedtaget, at NSF underskriver San Francisco Declaration on 
Research Assessment – en erklæring omhandlende vurdering af forskning. 

Formandsskabet er også skiftet. Finland har nu formandsposten frem mod kongressen i Finland i 
2016. Danmark har næstformandsskabet. 

NSF havde i 2014 afsat 200.000 kr. til at støtte projekter, der støtter nordisk sociologi, herunder 
100.000 kr. til støtte af nordiske kandidatstuderende til deltagelse på konferencen i Lund. Alle lande 
fik sendt kandidatstuderende af sted. Der er derudover bevilliget projektstøtte til en 
kvalitetsevaluering af ACTA, til tidsskriftredaktørmøde i forbindelse med konferencen i Lund, til et 
PhD kursus med nordisk nedslagsfelt i forbindelse med konferencen i Lund, til et forprojekt 
vedrørende kortlægning af nordisk sociologi samt til et projekt vedrørende synergi mellem 
hjemmesiderne for NSF og de nationale sociologforeningers hjemmesider. 

NSF fortsætter i 2015 med at støtte projekter, der støtter nordisk sociologi. Vi opfordrer 
interesserede til at gå ind på NSFs hjemmeside under punktet ”Søk støtte” for information om, 
hvordan man søger støtte. Der er rigtig gode muligheder for at få støtte til projekter, som har et 
nordisk sociologisk perspektiv. 

 

Kirsten Meyer og Kristian B. Karlson 

 

 

 



Årsberetning 2014 
 
International Sociological Association (ISA) http://www.isa-sociology.org/ 
 
2013 har været præget af den 18. verdenskongres, der afholdtes 13. til  19. juli 2014 i Yokohama, 
Japan med over 6000 deltagere fra mere end 100 forskellige lande. Kongressen blev hermed den 
største, der har været afholdt i foreningens historie. 
 
På kongressen valgtes ny bestyrelse - executive commitee - for den næste 4-års periode. Som ny 
formand - president - for ISA valgtes Margaret Abraham fra Hofstra University, New York, USA.  
De øvrige executive committee medlemmer kan findes på foreningens hjemmeside: http://www.isa-
sociology.org/about/ec.htm 
 
Den næste verdenskongres afholdes i juli 2018 i Toronto, Canada.  
 
Man kan blive medlem af ISA ved at gå ind på organisationens hjemmeside og klikke ind på indivi-
duelt medlemskab: http://www.isa-sociology.org/memb_i/index.htm. Derudover optager ISA også 
institutioner som fx. universiteter eller forskningsinstitutioner som medlemmer. 
 
 
Kirsten Meyer 
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Beretning fra Sociologisk Institut (KU) til Sociologforeningen 

Sociologisk Institut (SI) har vanen tro haft et godt samarbejde med Sociologforeningen i 2014. 
Samarbejdet indebærer blandt andet at SI varetager foreningens medlemsadministration og driften 
af tidsskriftet Dansk Sociologi, hvilket sædvanen tro har fungeret helt uproblematisk. Den daglige 
drift forestås fortsat af Lene El Mongy, som også i år skal takkes for sin indsats.  

Sociologisk Institut var i januar 2014 medarrangør og vært for den årlige danske sociologikongres. 
Titlen på kongressen var i år ’Social stratification and inequalities: changing social dynamics in the 
21st century’. 
Kongressen blev for første gang afholdt på engelsk, og havde internationale keynote lectures ved 
Mike Savage (LSE) og Robert D. Mare (UCLA). Der var i alt 15 sessioner med temaerne 
følelsessociologi, kritisk teori, aktionsforskning, tillid, sundhed, kriminologi, unges risikoadfærd, 
sociale netværk, uddannelse, marginalisering og arbejdsmarked. Der blev indsendt i alt 74 abstracts 
og kongressen havde ca. 130 deltagere.  

Sociologisk Institut var også vært da foreningens tidsskrift Dansk Sociologi markerede sit 25 års 
jubilæum. Dette skete med lanceringen af et jubilæumsnummer med indlæg fra en række 
prominente, danske sociologer, der gjorde status over den sociologiske forskning i Danmark. De 
fleste af bidragyderne deltog i et velbesøgt debatarrangement i oktober 2014 med paneldebat og 
efterfølgende reception på Center for Sundhed og Samfund. 

Endelig har Sociologisk Institut lagt hus til en række af foreningens forelæsninger og 
debatarrangementer. 

Sociologisk Institut takker for et godt samarbejde i 2014, som vi ser frem til at fortsætte fremover.  

Med venlig hilsen 

Janus Hansen 
Institutleder, Sociologisk Institut, Københavns Universitet  
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Beretning 2014:  
CESAU – Center for Sociologiske studier ved Aarhus Universitet. 
 
Center for sociologiske studier, Aarhus Universitet (CESAU) blev oprettet i januar 2010 og er et 
tværfagligt samarbejde mellem en række forskningsmiljøer på Aarhus Universitet. Centerets opgave 
består i at facilitere samarbejde omkring sociologien på Aarhus Universitet. Dette sker dels via 
centerledelsens egne initiativer, dels ved praktisk og økonomisk støtte til udveksling, udvikling og 
aktiviteter i centrets forskellige tematisk definerede forskergrupper.  
 
CESAU er endvidere knyttet til ’tilvalg i sociologi’ på Aarhus Universitet. Det er et tilvalgsfag på 
45 ECTS, der udbydes i samarbejde mellem Institut for Statskundskab og Institut for Kultur og 
Samfund (ved Filosofi og Antropologi). 
 
CESAU udgiver hver måned et nyhedsbrev for at orientere om centeret aktiviteter og annoncere 
andre signifikante begivenheder af sociologisk observans. Alle kan tilmelde sig nyhedsbrevet via 
centerets hjemmeside (www.cesau.au.dk).  
  
Aarhus Lectures no. 4 
Aarhus Lectures er en forelæsningsrække som CESAU opstartede i foråret 2012. Formålet er at 
kunne præsentere nogle internationale kapaciteter fra den sociologiske stjernehimmel på Aarhus 
Universitet.  

Den 9. december 2014 gav professor Guy Standing, SOAS, University of London, således 
den fjerde ’Aarhus Lecture’ under titlen: A Precariat Charter: A Progressive Agenda for Today’s 
Dangerous Class. Forelæsning blev fulgt af en reception. Man kan se eller gense hele rækken af 
Aarhus Lectures på CESAUs hjemmeside (www.cesau.au.dk). Det er planen at fortsætte den gode 
stime og afholde mindst én ’Aarhus Lecture’ om året. 
 
Bogserien ‘Sociologiske Studier’ 
Aarhus Universitetsforlag udgiver bogserien ’Sociologiske studier’, der oprindeligt er startet i regi 
af CESAU og som i dag varetages af en ekstern redaktionsgruppe. 
Den 15. januar lancerede CESAU det femte bind i serien: Ægteskab og migration: konsekvenser af 
de danske familiesammenføringsregler 2002-2012, redigeret af Anika Liversage og Mikkel Rytter.  

Forslag til nye bøger i serien rettes direkte til redaktionsgruppen ved Carsten Bagge 
Laustsen, Institut for Statskundskab, AU.  
 
Ny forskergruppe 
CESAU er baseret på en række tværfaglige forskningsgrupper bestående af etablerede forskere og 
forskerstuderende. I 2014 blev oprettet en ny forskningsgruppe med fokus på ’Sociale Bevægelser 
og Politisk Protest’. Interesserede kan henvende sig til Bjarke Skjærlund Risager, Institut for Kultur 
og Samfund, AU. 
 
Forelæsninger 
CESAU præsenterer i årets løb en række forelæsninger varetaget af forskere ved Aarhus Universitet 
og gæster fra universiteter og forskningsmiljøer i ind- og udland. Forelæsningerne udspringer af 
centerets forskningsgrupper og retter sig både mod forskere ved Aarhus Universitet og studerende. 
Der har i 2014 været afholdt følgende forelæsninger: 
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• 6. februar, Mette Louise-Johansen: I Grænselandet. Palæstinensiske forældres navigering af 
den danske velfærdstats interventioner. 

• 27. februar, Kaspar Villadsen: Foucault, Magten og Staten. (Forelæsningen er tilgængelig 
på www.cesau.au.dk). 

• 13. marts, Katy Gardner: The Promise of Happiness. Migration and Mobility among 
Bangladeshis in UK. 

• 17. marts, Katherine Gibson: Building Communities. Ethics and Economics after the Crisis. 
• 11. juni, Michael Flaherty: The Erotics of Time. 
• 27. juni, John Poverty: Rythm, Affects. and the Greeks. 
• 18. september, Matei Candea: The Tarde problem, or, how to reconcile metaphysics and 

Sociology. (Forelæsningen er tilgængelig på www.cesau.au.dk) 
• 7. oktober, Sindre Bangstad: Anders Breivik and the Rise of Islamophobia. 

 
Symposium / Seminar 
Den 15. maj afholdte CESAU et velbesøgt dagsarrangement med titlen: Cross Disciplinarity in 
Food Studies – Potentials and Challanges. Keynote speakers var Caroline Counihan, Millersville 
University og Michelle Williams fra AU Food Platform. 
 
Den 23. september afholdte CESAU et velbesøgt seminar med titlen: CESAU Porn Seminar. 
Keynote Speakers var Feona Attwood, Middlesex University; Clarissa Smith and Giovanna Maina, 
University of Sunderland. 
 
Den 29. oktober afholdte CESAU et velbesøgt seminar med titlen: Slavoj Žižeks ideologikritik – tre 
kritiske perspektiver. Oplægsholdere var Jørn Loftager og Carsten Bagge Laustsen, begge Institut 
for Statskundskab, AU, samt Andreas Beck Holm, Institut for Kultur og Samfund, AU. 
 
Status 2014 
Alt i alt har 2014 været en god årgang for Center for Sociologiske studier ved Aarhus Universitet. 
Vi ser frem til et 2015 med endnu flere inspirerende aktiviteter og arrangementer. 
 
Mikkel Rytter, centerleder CESAU. 
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Sociologiuddannelsen ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet 

 

 

 

 

 

Beretningen kommer med så snart den foreligger.  
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Årsberetning SDU Esbjerg 2015.  
 
Igen i 2014 steg antallet af optagne studerende på bacheloruddannelsen i Sociologi og 
Kulturanalyse, Syddansk Universitet i Esbjerg – en uddannelse, vi startede op i 2010. Vi fik i alt 
199 ansøgninger. Heraf startede 84 studerende. Til sammenligning søgte 181 i 2013, og heraf 
startede 74.  
 
Hvad angår kandidaten i Cultural Sociology, som vi startede op i 2013, var der også her en stigning 
i optaget. Således var der 38, der startede på uddannelsen i 2014, sammenlignet med 21 i 2013. Af 
de 38 var de 11 nogle af vore egne bachelorer. Kandidaten udbydes i to spor: ”Social 
Transformation Processes” og ”Law, Power and Social Justice”, sidstnævnte i samarbejde med 
Juridisk Institut, campus Odense. 
 
Studielederen indledte i 2014 et samarbejde med professionshøjskolen University College Syd i 
Esbjerg om, at de studerende herfra kan følge valgfag på bacheloruddannelsen. Dette forløb er 
særligt målrettet studerende, der ønsker at tage overbygningsuddannelsen i Cultural Sociology. Det 
er i øvrigt endelig blevet besluttet, at campus Esbjerg skal have nye bygninger ved siden af UC Syd. 
Efter planen forventes bygningerne at stå færdige til efterårssemestret 2016. Der har allerede været 
en række møder med henblik på at finde samarbejdsflader og synergieffekter mellem de to 
institutioner. Ikke mindst sociologi-uddannelserne har mange muligheder for at samarbejde med UC 
Syd, her ikke mindst med socialrådgiveruddannelsen. 
 
Vi har i løbet af året haft en del fokus på aktiverende læring, og der har været to seminarer herom – 
det ene med deltagelse af Samfundsvidenskabs Universitetspædagogiske Enhed (SUE), campus 
Odense. Det samme er tilfældet med plagiat-forebyggelse og -håndtering, hvor SUE også har 
deltaget i et seminar. Studieledelsen har gjort meget for at præcisere fagbeskrivelser, samt 
overordnet at gøre studieforløbene på de to uddannelser mere strømlinede og enkle. For at styrke 
organiseringen er alle fagbeskrivelserne blevet præciserede, her ikke mindst prøveformerne. 
Desuden har vi indført semesterkoordinatorer/semesteransvarlige. Endelig har vi lagt mange 
informationer ud på studiernes hjemmeside (ikke mindst bacheloruddannelsens hjemmeside), heraf 
mange oplysninger, der knytter sig til semesterprojekterne. 
 
Vi har desuden brugt meget tid på at arrangere faglige arrangementer, herunder et såkaldt ”Mød en 
sociolog” arrangement, som fremover bliver en fast begivenhed hvert semester.  
 
Endelig har vi brugt meget tid på at opsøge – og kommunikere med – samarbejdspartnere i 
forbindelse med de studerendes semesterprojekter og praktikforløb. Mange af disse nye 
samarbejdspartnere er private virksomheder i regionen. 
 
Af personale, der er tilknyttet uddannelserne, er der i løbet af 2014 blevet ansat en professor, tre 
lektorer, en adjunkt, en postdoc, en ph.d.-studerende samt en videnskabelig assistent. 
 
Gunnar Lind Haase Svendsen 
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Beretning om Sociologisk Sommerhøjskole 

 

I maj opstod ideen om at lave en sociologisk sommerhøjskole i 2015, og bestyrelsen nedsatte et 

udvalg bestående af Asta Breinholt Lund, Benjamin Schwarz og Lasse Suonperä Liebst. Senere 

blev Mona Schaldemose ansat som projektleder og studentermedhjælper på projektet. Siden i 

sommers har udvalget arbejdet på at udvikle konceptet, og definere målgruppen og formålet med 

sommerhøjskolen. 

 

Formålet med sommerhøjskolen er at mødes om sociologi på tværs af generationer, institutter, 

stillingshierarkier og sektorer - uden for universitetsregi. Intentionen er, at sommerhøjskolen skal 

fungere som et eksperimentarium, hvor sociologi kan dyrkes på en ny måde med alternative 

arbejdsformer og alternative produkter, og hvor der er tid til at diskutere brydninger inden for 

sociologien, der ellers ikke bliver taget op. Ved at bringe folk sammen fem dage på en højskole 

ønsker vi også at skabe faglig identitet og et fagligt fællesskab.  

 

Programmet veksler mellem fællesarrangementer og opdelte saloner/workshops. Sommerhøjskolen 

ligger d. 23.-27. juni 2015 og kommer til at foregå på Jyderup Højskole, der ligger i smukke 

omgivelser og er lettilgængelig med offentlig transport. Målgruppen er færdiguddannede med 

interesse for og kendskab til sociologi, og højskolen har således også til hensigt at nå ud til en 

række medlemmer, som ofte ikke dukker op til medlemsmøderne i semestrene. 

 

 

Asta Breinholt Lund 
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Valg og genvalg  

Valg 2015 Navn På valg Mulighed for genvalg 

Formand Martin Munk Ja Fortsætter ikke 

Næstformand, 

bestyrelsesmedlem 

Kristian Karlson Ja Fortsætter 

Bestyrelsesmedlem Signe Ravn Ja Fortsætter 

Bestyrelsesmedlem Pelle K. Sørensen Ja Fortsætter 

Bestyrelsesmedlem Pia Heike Johansen Ja Fortsætter 

Bestyrelsesmedlem Lasse Liebst Ja Fortsætter 

Bestyrelsesmedlem Kaveh Shamshiri-

Pedersen 

Nej  

Suppleant David Reimer Nej Fortsætter 

Studenterrepræsentant Benjamin Schwartz Ja Opstiller som 

studenterrepræsentant 

Studenterrepræsentant Asta Breinholt Lund Ja Opstiller som suppleant 

 

Æresmedlemmer: Kirsten Meyer og Elisabeth Hultcrantz. 

Repræsentanter: 

 NSA: Kristian og Kirsten 

 ESA: Pia Heike Johansen 

 ISA: Kirsten 
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Forslag: Vedtægtsændringer 
Vedtaget på den stiftende generalforsamling torsdag d. 25.3.1965, i København og ændret på den 3., 6. og 16. 
generalforsamling, på de ekstraordinære generalforsamlinger i 1978, 1980 og 1983 og de på ordinære generalforsamlinger i 
1990, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2006 og 2015. 

GAMMEL FORMULERING NY FORMULERING 

Navn og hjemsted Navn og hjemsted 

§1 
Foreningens navn er Dansk Sociologforening. Dens 
hjemsted er København. 

§1 
Foreningens navn er Dansk 
Sociologiforening. Dens hjemsted er 
Danmark. 

Kommentar: 1) Navneændring: formålet 
angår faget, ikke profession (Sociologi, ikke 
sociolog). 2) Danmark: dækker hele landet 

Formål Formål 

§2 
Foreningen har til formål at varetage sociologernes 
faglige og professionelle interesser, herunder 

1. at fremme samarbejdet inden for sociologis 
forskning. 

2. at fremme samarbejdet mellem sociologer og 
repræsentanter for andre fagområder i spørgsmål af 
fælles interesse. 

3. at repræsentere danske sociologer i nordiske og 
andre internationale organisationer. 

4. at virke for en hensigtsmæssig uddannelse, 
herunder efteruddannelse, af sociologer. 

§ 2 
Foreningen har til formål at varetage 
sociologiens og sociologers faglige og 
professionelle interesser, herunder 

Kommentar: både fag og profession 

1. at fremme samarbejdet inden for 
sociologisk forskning i Danmark og 
internationalt 

2. at understøtte tværfagligt samarbejde 
mellem sociologien og andre fagområder i 
spørgsmål af fælles interesse. 

Kommentar: uklart, hvorfor det skulle være 
”repræsentanter” 

Stk. 3 Uændret 

Stk. 4 Uændret 

5. at synliggøre relevansen af sociologisk 
faglighed på arbejdsmarkedet 

Kommentar: erstatter delvis tidligere §3 

6. at formidle kendskab til sociologiens 
resultater og relevans 
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§3 
Foreningen er i sit arbejde opmærksom på 
medlemmernes beskæftigelsesmæssige situation, 
men medlemmernes økonomiske interesser varetages 
først og fremmest af de egentlige fagforeninger, 
nemlig for magistre, kandidater og licentiater i 
sociologi: Dansk Jurist- og Økonomforbund (DJØF) 
og for magistre, kandidater og licentiater i 
kultursociologi: Dansk Magisterforening (DM). 

§ 3 udgår (delvis forældet, irrelevant) 

Foreningens aktiviteter Foreningens aktiviteter 

§4 
Foreningen afholder medlemsmøder, studiekredse o. 
lign., og foreningen skal hvert år arrangere et 
årsmøde inden udgangen af februar måned. 
 

§ 3 
Foreningen afholder medlemsmøder, 
studiekredse o. lign. 
 
Kommentar: årsmøde afskaffes, I stedet holdes 
kongres (§4) og generalforsamling (§21) 
 

. § 4 Foreningen afholder faglige kongresser. 
Det bør tilstræbes at holde kongres mindst 
hvert andet år. 
Stk. 1. Bestyrelsen er ansvarlig for 
kongressens økonomi og for, at der 
aflægges regnskab til generalforsamlingen 
sammen med foreningens samlede 
regnskab.  

§5 
Foreningen kan enten selvstændigt eller i samarbejde 
med DJØF, DM og andre afholde 
efteruddannelsesarrangementer 

§ 5 Uændret 

§6 
Foreningen udgiver et medlemsblad. Redaktionen 
udpeges blandt foreningens 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. 

§6 
Foreningen udgiver et elektronisk 
nyhedsbrev og opretholder en hjemmeside.  
Foreningen udgiver det videnskabelige 
tidsskrift Dansk Sociologi. Foreningens 
medlemmer modtager automatisk Acta 
Sociologica og Dansk Sociologi som en del 
af medlemskabet. 
Kommentar: Medlemsblad og forlag ophørt 

§7 
Kollektivt medlemskab af danske, nordiske og 
internationale organisationer vedtages på 
generalforsamlingen. 

§ 7 Uændret 
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Medlemmer, optagelse og udelukkelse Medlemmer, optagelse og udelukkelse 

§8 
Som medlemmer kan optages: 

1. danske magistre, kandidater, licentiater, 
ph.d.-ere eller doktorer i sociologi og 
kultursociologi. 

2. sociologistuderende. 
2. andre, hvis arbejde eller studier klart vedrører 

sociologi. 

§ 8 
Som medlemmer kan optages personer, hvis 
afsluttede eller igangværende uddannelse er 
inden for sociologi, eller hvis arbejde omfatter 
sociologisk faglighed. 
Stk. 1. I tvivlstilfælde træffer bestyrelsen 
beslutning vedrørende indmeldelse. 
 
Kommentar: medlemskab baseres på fagligt 
tilhørsforhold fremfor bestemte 
eksamensgrader. 

§9 
Ønske om optagelse rettes til bestyrelsen, der tager 
stilling til, om betingelserne for optagelse er opfyldt. 
 

§ 9 udgår 

§10 
Udmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen. 
 

§ 10 udgår 

§11 
Medlemmer, der ikke har betalt kontingent for det 
sidste år, kan af bestyrelsen udelukkes af foreningen 
og kan ikke fordre sig genoptaget, før det resterende 
beløb er betalt. Udmeldte og udelukkede har intet 
krav på andel i foreningens formuegoder. 
 

§ 11 ændres til § 9 
Formulering uændret 

§12 
Udelukkelse af andre end den i §11 angivne grund 
kan kun finde sted ved generalforsamlingens 
beslutning, og da kun når forslag herom, stillet af 
bestyrelsen eller mindst 25 medlemmer, har været 
optaget som særligt punkt på generalforsamlingens 
dagsorden. 

§ 12 ændres til § 10 
Formulering uændret 

Foreningens organer Foreningens organer 

§13 
Generalforsamlingen er foreningens højeste 
myndighed. Alle afgørelser, bortset fra lovændringer 
og opløsning (§31 og 32), sker med almindeligt 
stemmeflertal. 
 

§ 13 ændres til § 11 
Henvisning i parentes ændres til: § 27 og §28. 
Ellers uændret 

§14 
Foreningen ledes af en på den ordinære 
generalforsamling valgt bestyrelse, bestående af 
formand og seks medlemmer samt to 

§ 12 
Foreningen ledes af en bestyrelse, der er valgt 
blandt medlemmerne på en lovlig indkaldt 
generalforsamling. Bestyrelsen består af ni 
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studenterrepræsentanter. Studenterrepræsentanterne 
vælges blandt de studerende på grund- og 
kandidatuddannelserne. Der vælges 4 suppleanter til 
bestyrelsesmedlemmerne, heraf een for 
studenterrepræsentanterne. Formanden vælges 
særskilt af generalforsamlingen. Mindst 2/3 af 
bestyrelsens medlemmer samt formanden skal være 
magistre, kandidater eller licentiater i sociologi eller 
kultursociologi. 
 

medlemmer: formanden samt yderligere otte 
medlemmer, heraf to studenterrepræsentanter. 
Stk. 1. Formanden vælges særskilt af 
generalforsamlingen. 
Stk. 2. Der vælges fire suppleanter til 
bestyrelsesmedlemmerne, heraf en for 
studenterrepræsentanterne. 
Stk. 3. Generalforsamlingen vælger desuden to 
revisorer for en to-årsperiode. 
 
Kommentar: uddannelseskriterium udgår (har 
aldrig været praktiseret), således at alle 
medlemmer på lige fod kan vælges. Valg af 
revisorer flyttes til denne § (mere logisk) 

§15 
Valg af bestyrelsesmedlemmer sker for to år. 
Genvalg kan finde sted, dog højst to gange i træk. 
Formanden skal på valg hvert år. Genvalg kan finde 
sted. En afgående formand kan vælges til en to-års 
plads i bestyrelsen. Generalforsamlingen vælger 
yderligere to revisorer for en to-års periode. 
 

§ 13 
Valg af formand og øvrige 
bestyrelsesmedlemmer sker for to år ad gangen. 
Genvalg kan finde sted, dog højst to gange i 
træk. En afgående formand kan efterfølgende 
vælges til bestyrelsen for en to-årig periode. 
 
Kommentar: to-års periode og rotationsprincip 
foreslås indført også for formand, dog således at 
afgående formand efterfølgende kan indvælges i 
bestyrelse. 

§16 
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, 
sekretær, kasserer og redaktører af medlemsbladet. 
Bestyrelsen kan supplere sig selv med indtil to 
medlemmer med generalforsamlingens efterfølgende 
godkendelse. 
 

§ 14 
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, 
sekretær og kasserer. Bestyrelsen kan supplere 
sig selv med indtil to medlemmer. 
 
Kommentar: "med generalforsamlingens 
efterfølgende godkendelse" er fjernet, da det er 
uklart, hvordan generalforsamlingen vil skulle 
kunne give efterfølgende godkendelse. 

§17 
Generalforsamlingen vælger repræsentanter og 
suppleanter til de følgende internationale 
sociologorganisationer: 2 repræsentanter og 2 
suppleanter til Nordisk Sociologforbund og 1 
repræsentant og 1 suppleant til European 
Sociological Association. Valgperioderne dækker en 
kongresperiode, således at repræsentant(er) og 
suppleant(er) til Nordisk Sociologforbund vælges for 
2 år, til European Sociological Association for 2 år 
og til International Sociological Association for 4 år. 
Genvalg kan finde sted 2 gange til Nordisk 
Sociologforbund og European Association og 1 gang 
til International Sociological Association. 
Repræsentanter og suppleanter aflægger beretning i 
medlemsbladet før den ordinære generalforsamling. 
 

§ 15 
Generalforsamlingen vælger repræsentanter 
og suppleanter til de følgende internationale 
sociologorganisationer: 2 repræsentanter og 
2 suppleanter til Nordisk Sociologforbund, 
1 repræsentant og 1 suppleant til 
International Sociological Association og 1 
repræsentant og 1 suppleant til European 
Sociological Association. Valgperioderne 
dækker en kongresperiode for de 
pågældende organisationer, således at 
repræsentant(er) og suppleant(er) til 
Nordisk Sociologforbund vælges for 2 år, til 
European Sociological Association for 2 år 
og til International Sociological Association 
for 4 år. Genvalg kan finde sted 2 gange til 
Nordisk Sociologforbund og European 
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Sociological Association og 1 gang til 
International Sociological Association. 
Repræsentanter og suppleanter aflægger 
beretning til den ordinære 
generalforsamling. 
 
Kommentar: ny tekst med rødt 
 

§18 
Medlemmer kan danne lokal afdeling af foreningen i 
tilknytning til universitet, forskningsinstitut eller 
andet fagligt miljø. Lokalafdeling skal godkendes af 
bestyrelsen på grundlag af forslag til lokale arbejds- 
og organisationsformer. Lokal afdeling kan som 
associerede medlemmer optage personer som ikke er 
medlemmer af Dansk Sociologforening. Associerede 
lokale medlemmer har ikke de rettigheder og 
forpligtelser som medlemsskab i Dansk 
Sociologforening medfører. 
 

§ 16 
Medlemmer kan danne en lokalafdeling af 
foreningen i tilknytning til et universitet, 
forskningsinstitut eller andre faglige 
miljøer. Lokalafdelinger skal godkendes af 
bestyrelsen. En lokalafdeling kan som 
associerede medlemmer optage personer, 
som ikke er medlemmer af Dansk 
Sociologiforening. Associerede lokale 
medlemmer har ikke de rettigheder og 
forpligtelser, som medlemsskab i Dansk 
Sociologiforening medfører. 
 
Kommentar: kun navn ændret  

§19 
Generalforsamlingen kan vedtage et nedsætte faste 
udvalg. Udvalgene arbejder selvstændigt, men med 
kontakt til bestyrelsen. Samtlige udvalg aflægger 
rapport på den årlige generalforsamling, men kan 
rekonstitueres. 
 

§ 17 
Generalforsamlingen kan vedtage at 
nedsætte faste udvalg. Udvalgene arbejder 
selvstændigt, men med kontakt til 
bestyrelsen. Samtlige udvalg aflægger 
skriftlig rapport på den årlige 
generalforsamling. 
 
Kommentar: Forenkling, tydeliggørelse 

§20 
Redaktionen af Dansk Sociologi består af 5-7 
personer, som vælges på den ordinære 
generalforsamling for en 2-årig periode, med 
mulighed for genvalg. 
Stk. 1. 3 personer af redaktionen vælges i lige år, de 
øvrige vælges i ulige år. Dog er 
studenterrepræsentanten i redaktionen på valg hvert 
år. 
Stk. 2. Redaktionen træffer beslutninger i alle sager 
vedrørende tidsskriftets udgivelse og drift. 
Sociologforeningens bestyrelse meddeler tegningsret 
til 2 af redaktionens medlemmer. Disse er ansvarlige 
for tidsskriftets driftsøkonomi, under hensyn til det 
af generalforsamlingen vedtagne budget. 
Redaktionen kan ikke optage lån eller lignende 
formuemæssige dispositioner. Redaktionen fører 
tidsskriftets regnskab, der følger foreningens 

§ 18 
Redaktionen af Dansk Sociologi består af op til 
10 personer, som vælges blandt foreningens 
medlemmer på en lovlig indkaldt 
generalforsamling for en toårig periode med 
mulighed for genvalg. 
Stk. 1. Redaktionen træffer beslutninger i alle 
sager vedrørende tidsskriftets indhold, udgivelse 
og daglige drift inden for det af 
generalforsamlingen vedtagne budget. 
Sociologiforeningens bestyrelse har det 
overordnede ansvar for tidsskriftets økonomi og 
meddeler tegningsret til en forretningsfører, hvis 
en sådan er udpeget, og op til to af redaktionens 
medlemmer. Redaktionen kan ikke optage lån 
eller foretage lignende formuemæssige 
dispositioner. Redaktionen er ansvarlig for 
tidsskriftets regnskabsførelse. Regnskabet skal 
følge foreningens regnskabsår og indgår i 
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regnskabsår og indgår i foreningens samlede 
regnskab. Redaktionen fastsætter selv sin dagsorden. 
 

foreningens samlede regnskab. 
Stk. 2. Redaktionen fastsætter selv sin 
forretningsorden. 
 
Kommentar: udvidelse til 10 medlemmer. 
Tydeliggørelse af opgaver og økonomisk 
ansvar. 

§21 
Medlemmerne kan frit nedsætte faglige 
interessegrupper. Disse kan efter skriftlig ansøgning 
til bestyrelsen få økonomisk tilskud af foreningens 
midler til afholdelse af relevante arrangementer. For 
at en interessegruppe kan få økonomisk tilskud skal 
følgende betingelser være opfyldt: 1) 
Interessegruppen skal aflægge en skriftlig beretning 
på mindst en A4-side til medlemsbladet før den 
ordinære generalforsamling. 2) Interessegruppen skal 
mindst een gang om året afholde et arrangement for 
foreningens medlemmer, evt. for en større kreds. 
 

§ 19 
Foreningens medlemmer kan frit nedsætte 
faglige interessegrupper. Disse kan efter 
skriftlig ansøgning til bestyrelsen få 
økonomisk tilskud af foreningens midler til 
afholdelse af relevante arrangementer. For 
at en interessegruppe kan få økonomisk 
tilskud skal følgende betingelser være 
opfyldt: 1) Interessegruppen skal årligt 
aflægge en skriftlig beretning til 
offentliggørelse til den ordinære 
generalforsamling. 2) Interessegruppen skal 
mindst én gang om året afholde et 
arrangement for foreningens medlemmer, 
evt. for en større kreds. 
 
Kommentar: medlemsbladet ophørt 

§22 
Det tilstræbes, at der er en ligelig fordeling mellem 
kvinder og mænd blandt de valgte repræsentanter. 
Det tilstræbes endvidere, at der er en ligelig 
fordeling mellem kvinder og mænd som 
oplægsholdere i foreningen. 

§ 22 ændres til § 20 
Formulering uændret 

Årsmøde og generalforsamling Generalforsamling 

§23 
På foreningens årsmøde skal afholdes ordinær 
generalforsamling. Endvidere kan der afholdes en 
generaldebat om foreningens virke og om forslag til 
kommende aktiviteter. 
 

§ 21 
Foreningen afholder hvert år inden udgangen af 
februar en ordinær generalforsamling. 
Stk. 1. I forbindelse med generalforsamlingen 
kan der afholdes et fagligt og/eller socialt 
arrangement 
 
Kommentar: årsmøde udgår og erstattes af 
kongres. Kongres og generalforsamling behøver 
ikke at falde sammen. 

§24 
Alle forslag, som ønskes behandlet på den ordinære 
generalforsamling, skal fremsættes skriftligt til 
bestyrelsen senest en måned før 
generalforsamlingen. Forslagene skal dernæst 
udsendes til medlemmerne senest 14 dage før 
generalforsamlingen. 
 

§ 24 ændres til § 22 
Formulering uændret 
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§25 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 
udgangen af februar måned. Indkaldelsen skal ske 
med mindst 14 dages varsel med skriftlig meddelelse 
til samtlige medlemmer og med speciel dagsorden, 
som i hvert fald indeholder: 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Kassererens beretning 
4. Budgetter for næste foreningsår for 

forening og tidsskrift, herunder 
fastsættelse af kontingent 

5. Udvalgsberetninger 
6. Behandling af foreliggende forslag 
7. Valg af redaktion til Dansk Sociologi 
8. Valg af redaktionspanel til Dansk 

Sociologi 
9. Valg af bestyrelse for Forlaget 

Sociologi 
10. Valg af formand 
11. Valg af bestyrelse 
12. Valg af revisorer 
13. Eventuelt 

Sekretæren fører særskilt protokol over 
generalforsamlingen. Protokollen underskrives af 
formanden og dirigenten. 
 

§ 23 
Indkaldelse til den ordinære generalforsamling 
skal ske med mindst 14 dages varsel med 
skriftlig eller elektronisk meddelelse til samtlige 
medlemmer og med speciel dagsorden, der som 
minimum skal indeholde: 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Formandens beretning 
4. Kassererens beretning, herunder 

foreningens årsregnskab, 
inklusive tidsskrift og kongres, 
hvis en sådan har været afholdt. 

5. Beretning for Dansk Sociologi. 
6. Budgetter for næste regnskabsår 

for forening og tidsskrift, 
herunder fastsættelse af 
kontingent 

7. Udvalgsberetninger 
8. Behandling af foreliggende 

forslag 
9. Valg af nye medlemmer til 

redaktionen på Dansk Sociologi 
10. Valg af formand (hvis 

valgperioden er udløbet) 
11. Valg af bestyrelse 
12. Valg af revisorer 
13. Eventuelt 

Protokollen underskrives af formanden og 
dirigenten. 

Kommentar: valg af referent indføjet (nyt 
pkt. 2). Redaktionspanel (gl. pkt. 8) og 
forlag (gl. pkt. 9) ophørt. 

 
§26  
Såfremt bestyrelsen eller en tredjedel af foreningens 
medlemmer skriftligt stiller forslag herom, indkaldes 
der til en ekstraordinær generalforsamling. Denne 
skal i så fald finde sted senest 4 uger efter, at kravet 
er meddelt foreningens bestyrelse. Indkaldelse skal 
ske med 14 dages varsel og med specificeret 
dagsorden. 

§ 24 
Såfremt bestyrelsen eller mindst 25 af 
foreningens medlemmer skriftligt stiller 
forslag herom, indkaldes der til en 
ekstraordinær generalforsamling. Denne 
skal i så fald finde sted senest 4 uger efter, 
at kravet er meddelt foreningens bestyrelse. 
Indkaldelse skal ske med 14 dages varsel og 
med specificeret dagsorden. 
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Kontingent Kontingent 

§27  
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. 
Forslag om ændringer i kontingentets størrelse 
optages særskilt på generalforsamlingens dagsorden. 

§ 25 
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen 
sammen med vedtagelse af budgettet, jf. § 23. 

Regnskab Regnskab 

§28  
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren 
fremlægger på generalforsamlingen foreningens 
regnskab for det foregående regnskabsår. Regnskabet 
for tidsskriftet Dansk Sociologi og for Forlaget 
Sociologi fremlægges særskilt, men som en del af 
foreningens regnskab. Regnskabet skal forud for 
generalforsamlingen være godkendt af to på en 
foregående generalforsamling valgte revisorer. 
Foreningen hæfter med sin formue for foreningens 
forpligtelser, som er indgået i foreningens navn. 

§ 26 
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 
Kassereren fremlægger på 
generalforsamlingen foreningens regnskab 
for det foregående regnskabsår, jf. § 23. 
Regnskabet for tidsskriftet Dansk Sociologi 
og for kongres, hvis en sådan har været 
afholdt fremlægges særskilt, men som en 
del af foreningens regnskab. Regnskabet, 
inklusive regnskab for tidsskrift og for 
kongres, hvis en sådan har været afholdt, 
skal forud for generalforsamlingen være 
godkendt af to på en foregående 
generalforsamling valgte revisorer. 
Foreningen hæfter med sin formue for 
foreningens forpligtelser, som er indgået i 
foreningens navn. 
 
Kommentar: forlaget ophørt. Det 
tydeliggøres, at regnskab for tidsskrift og 
kongres hører med i det samlede regnskab. 

Lovændringer og opløsning Lovændringer og opløsning 

§29  
Foreningens love kan ændres, når forslag til 
ændringer er blevet medlemmerne bekendt i 
overensstemmelse med §27, 28 og 29, og når to 
tredjedele af de på generalforsamlingen 
tilstedeværende medlemmer stemmer herfor. 

§ 27 
Foreningens love kan ændres, når forslag til 
ændringer er blevet medlemmerne bekendt i 
overensstemmelse med §22 og 23 eller § 24, 
og når to tredjedele af de på 
generalforsamlingen tilstedeværende 
medlemmer stemmer herfor. 

§30 
Foreningen kan opløses gennem en særlig til dette 
formål indkaldt generalforsamling. 
Opløsningsbeslutningen kræver to tredjedele af de 
tilstedeværende stemmer. Generalforsamlingen 
træffer i så fald med almindeligt flertal bestemmelse 
over foreningens formue 

§ 30 ændres til § 28, 
Formulering uændret (bortset fra 
korrekturrettelse) 

 
 
København 2006 
Rasmus Willig Formand for Dansk 

 

København 2015 
NN Formand for Dansk Sociologforening 
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