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Indkaldelse til årsmøde, generalforsamling og semesterstartsfest i Dansk 
Sociologforening, 2009 
 
Tid: Lørdag d. 21. februar kl. 13 – 17 (årsmøde og generalforsamling), derefter 
folkekøkken og fest i Katedralen 
 
Sted: Københavns Universitet, Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5A, 
1014 København K. Lokale 1.1.18 (til venstre i porten, bygning 1, 1. sal, rum nr. 18) 
 
Efter årsmøde og generalforsamling er der folkekøkken og fest for alle i Katedralen, 
Sociologisk Institut, KU (samme adresse). Der vil være DJ og salg af drikkevarer. 
 
Tilmelding er ikke nødvendig. 
 
Årets SociologNYT findes kun i en elektronisk udgave, som kan downloades på 
foreningens hjemmeside; www.sociologi.dk. SociologNYT indeholder introduktion til 
temaet ”Visuel sociologi” og program for årsmødet samt materiale til 
generalforsamlingen; forslag til dagsorden, div. beretninger, regnskab og forslag. 
 
 
På vegne af bestyrelsen 
Line Brinch Jepsen 
Næstformand  
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Tema for årsmødet: Visuel sociologi - hvad kan vi lære af 
antropologerne? 
 
Howard S. Becker noterede sig i 1974 i Studies in the Anthropology of Visual 
Communication, at fotografi og moderne sociologi ikke blot har omtrent samme 
fødselsdag, men at dokumentarfotografer og sociologer også beskæftiger sig med det 
samme, nemlig the exploration of society. Forskellen er blot, at sociologiske 
undersøgelser ikke i ligeså høj grad som dokumentarfotograferne får deres – ofte  
samfundskritiske – blik ud til et bredere publikum, hvor det kan rykke ved eksisterende 
opfattelser.  
 
Visuelle metoder er en veletableret forskningstradition i England og USA, men en 
metodisk tilgang som tilsyneladende aldrig rigtig har slået rod i dansk sociologi. Måske 
kunne vi sociologer lære noget nyt af fotograferne og antropologerne, som længe har 
anerkendt og udviklet visuelle metoder. Og måske kunne vi lære noget af, at man med 
en visuel tilgang kan nå endnu længere – både ind på subjektet og ud til verden.  
 
Til årsmødet og i forårets foredragsrække sætter Dansk Sociologforening derfor fokus på 
visuelle metoder og visuel sociologi, når vi spørger – hvad kan vi lære af antropologiens 
anvendelse af visuel metode? Temaet skydes i gang med en historisk gennemgang af 
opkomsten af den visuelle metode i antropologien, ved Jakob Kirstein Høgel, MA i visual 
anthropology og kunstnerisk leder på New Danish Screen, Det Danske Filminstitut og en 
gennemgang af den danske dokumentarfilms historiske udvikling ved professor Ib 
Bondebjerg, Københavns Universitet. 
 
Se www.sociologi.dk for mere information om forårets foredragsrække. 
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Program for årsmøde - lørdag d. 21. februar 2009 
 
13.00-13.15: Introduktion til årets tema ”Visuel sociologi” – hvad kan vi lære af 
antropologiens anvendelse af visuel metode?   
 
13.15-13.45: Professor Ib Bondebjerg, Københavns Universitet, fortæller om dansk 
dokumentarfilms historiske udvikling. 
 
13.45-14.00: Pause – Kaffe og frugt 
 
14.00-14.30: Jakob Kirstein Høgel, MA i visual anthropology og kunstnerisk leder på New 
Danish Screen, Det Danske Filminstitut, giver en historisk gennemgang af opkomsten af 
den visuelle metode i antropologien.  
 
14.30-15.00: Pause – øl/vand og frugt 
 
15.00-17.00: Generalforsamling (se dagsorden og materiale i SociologNYT) 
 
Efterfølgende vil der være folkekøkken i Katedralen og mulighed for at købe øl/vand og 
vin. 
 
Vi glæder os til at se dig. 
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Dagsorden for generalforsamling i Dansk Sociologforening. 
 
Forslag til dagsorden 
 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Formandens beretning 
4. Kassererens beretning 
5. Budget for foreningen i 2009, herunder fastsættelse af kontingent 
6. Beretning, regnskab og budget for tidsskriftet Dansk Sociologi 
7. Beretning fra NSA 
8. Beretning fra ESA 
9. Beretning fra ISA 
10. Behandling af indkomne forslag 
11. Valg af redaktionen til Dansk Sociologi 
12. Valg af bestyrelsesformand i Dansk Sociologforening 
13. Valg af bestyrelse til Dansk Sociologforening 
14. Valg af revisorer 
15. Eventuelt 

 
Line Brinch Jepsen 
Næstformand for Dansk Sociologforening  
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(Næst)formandens beretning 
 
Bestyrelsens arbejde 
Bestyrelsen har afholdt 7 møder mellem årsmøderne, hvor vi har varetaget den daglige 
drift. Vi har afholdt 4 medlemsmøder med foredrag, der stillede skarpt på nutidens 
kapitalisme, dens former, dens konsekvenser og dens dynamik. Vi havde til de 
velbesøgte foredrag blandt andre besøg af Rune Lykkeberg og Kristian von Hornsleth. Vi 
vil gerne rette en stor tak til de oplægsholdere, som har gæstet foreningens 
medlemsmøder i år. 
 
Bestyrelsen har i 2008 bestået af Rasmus Willig (formand), Line Brinch Jepsen 
(næstformand), Kirsten Meyer (kasserer), Anders Blok, Morten Jensen, Anette Jerup 
Jørgensen, Ida Willig (ordinære), Kathrine Vitus Andersen, Ole Bjerg (suppleanter), Gitte 
Sommer Harrits (frivillig), Elisabeth Hultcrantz (æresmedlem), Lars Damgaard, No Emil 
Kampmann (studenterrepræsentanter), Kristian Karlson og Louise Hviid (suppleanter for 
studenterrepræsentanter), Heine Andersen og Martin Munk (revisorer). Lene El Mongy 
(sekretær), Martin B. Carstensen (militærnægter) og Anders Søndergaard (webmaster). 
Bestyrelsen har igen i år været understøttet af Lene El Mongy på Sociologisk Institut, KU. 
Vi vil gerne rette en stor tak til Lene, som altid er til stor hjælp i det organisatoriske og 
praktiske arbejde. 
 
Målsætninger for bestyrelsesarbejdet 
Bestyrelsen har i løbet af 2008 arbejdet med en række nye målsætninger. Vi har 
fastholdt vores militærnægterordning og har i 2008 haft Martin B. Carstensen som 
militærnægter. Martin har arbejdet med at gøre mødereferater fra bestyrelsens møder 
fra 1970’erne og frem tilgængelige på hjemmesiden. Derudover har Martin bistået Lene 
med det praktiske arbejde i forbindelse med bestyrelsens møder og daglige drift. 
 
På generalforsamlingen sidste år fik foreningen mandat til at involvere sig i den 
fagpolitiske debat om forholdene på landets universiteter. I foråret markerede 
foreningen sig i den fagpolitiske debat om universitetsreformen. På vores hjemmeside 
opfordrede vi alle til at tage stilling til revision af universitetsloven og deltage i 
underskriftsindsamlingen for en bedre forskningspolitik. Underskriftsindsamlingens 
formål var at opnå større politisk forståelse for nødvendigheden af at ændre den 
nuværende forsknings- og uddannelsespolitik. De 6488 underskrifter som blev indsamlet, 
blev afleveret til Folketinget den 19. nov. 2008. Bestyrelsen vil følge med processen i år, 
hvor universitetsloven skal evalueres og revideres. 
 
Medlemstallet 
Ved sidste generalforsamling blev det vedtaget at opkræve kontingentbetalingen via PBS 
og at manglende betaling medfører udmeldelse. Dette har fritaget os for en del 
administrativt arbejde med at rykke medlemmer for for sene indbetalinger. 
Medlemstallet svinger dog stadig og vi har stadig flest medlemmer som er studerende. I 
år er der 272 almindelige medlemmer og 457 studentermedlemmer, hvilket betyder en 
mindre tilbagegang i forhold til sidste års medlemstal. Vores målsætning er, at få flere 
medlemmer og vi opfordrer derfor stadig undervisere og andre medlemmer til at 
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informere om foreningen i deres respektive netværk, så vi kan udbrede en kultur blandt 
sociologer om at være fagligt organiserede. 
 
www.sociologi.dk - forskningsgrupper 
Som et nyt tiltag har vi på hjemmesiden oprettet virtuelle forskningsgrupper, hvor det er 
muligt for enhver at oprette eller tilmelde sig en gruppe. Forskningsgrupperne er tænkt 
som en service til alle sociologer, hvor det er muligt at mødes virtuelt med andre, der 
har samme faglige interesse og holde kontakt, udveksle informationer, dele opslagstavle 
og links. Senest er mulighederne i forskningsgrupperne udvidet til også at omfatte 
fildeling. I øjeblikket er de mest populære grupper: Advanced Quantitative Sociologists 
(AQS), hvor der diskuteres avancerede kvantitative metoder og forskningsgruppen 
”Kritisk sociologi”, som arbejder med kortlægningen af person til person kritikker. 
 
Nyhedsbrev 
Vi udsender fortsat nyhedsbrevet, dog er det i 2008 udkommet meget uregelmæssigt. 
Hidtil har nyhedsbrevet været redigeret af frivillige redaktører, hvilket har påvirket 
frekvensen af nyhedsbreve. Fremover vil vi i bestyrelsen overtage redaktøropgaven og 
bestræbe os på at nå målsætningen om, at nyhedsbrevet udkommer en gang om 
måneden. 
 
Hvad kan vi gøre bedre? 
Synlighed synes at være den tilbagevendende udfordring for foreningen. Vi gør i 
bestyrelsen meget for at være synlige, men foreningen er drevet af frivillige kræfter, 
hvilket sætter begrænsninger for, hvor mange kræfter bestyrelsen alene kan mobilisere. 
Vi håber, at foreningens medlemmer vil hjælpe aktivt med til at synliggøre foreningen 
ikke mindst blandt de studerende på landets sociologiuddannelser. Som altid inviterer vi 
gerne sociologiinteresserede ind i bestyrelsens arbejde med ønsket om, at de vil bidrage 
til et blomstrende sociologisk miljø i Danmark. 
 
Line Brinch Jepsen, Næstformand for Dansk Sociologforening. 
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Kassererens Beretning 
 

Årsregnskab 2008 
 
Medlemsnedgangen er desværre fortsat i 2008. Det samlede medlemstal ved starten af 
2008 udgjorde 770 medlemmer: 296 kandidater og 474 studerende. Ved udgangen af 
2008 var medlemstallet nede på 706 medlemmer: 267 kandidater og 439 studerende. Der 
er dog 23 personer, der har meldt sig ind med virkning fra 1. januar 2009. 
 
Vores initiativ med at omlægge medlemmernes indbetalinger til PBS betaling har til 
gengæld givet positive resultater, selvom det ikke er lykkedes at få alle over på PBS 
betaling endnu. Hvor vi ved sidste årsskifte havde 20 kandidatmedlemmer og 69 
studentermedlemmer, der skyldte kontingent var vi ved udgangen af 2008 nede på 
henholdsvis 1 og 11. De fleste af disse er medlemmer, der har meldt sig ind i slutningen 
af 2008 og som derfor ikke er nået at blive meldt til PBS betaling endnu. De færre 
forsinkede indbetalinger har betydet, at vi har sparet både ressourcer og porto til 
rykning samt udgifter til tidsskrifterne Dansk Sociologi og ACTA. 
 
Vi har i 2008 fået en uventet ekstraudgift til medlemsmøderne på næsten 10.000 kr. 
fordi Københavns Universitet er begyndt at opkræve leje for de lokaler, der benyttes til 
foredragsrækkerne.  
 
Det lykkedes desværre først at få en militærnægter tilknyttet fra efteråret 2008. 
Bestyrelsen vil dog arbejde for at få en militærnægter i hele 2009. 
 
 
Budget 2009 
 
Ved budgetlægningen er der taget udgangspunkt i medlemstallet ved udgangen af 2008 
og uændrede kontingentsatser: 
 
 Ordinær sats  kr. 800 
 Studerende, arbejdsledige og førtidspensionister:   kr. 400 
 
Der er budgetteret med leje af lokaler til foredragsrækkerne, men bestyrelsen vil 
undersøge, om det er muligt at finde billigere lokaler til formålet andetsteds. 
 
Bestyrelsen foreslår, at der afsættes et beløb til militærnægter i hele 2009. 
 
 
 
Kirsten Meyer 
Kasserer 
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Regnskab 2008/Budget 2009 
 
Indtægter           Budget '08           Regnskab          Budget '09 
 
Kontingenter 426.000 377.500,00 1) 400.000 
Renter 5.000 5.776,42  5.000 
I alt 431.000 383.276,42  405.000 
 
 
Udgifter 
 
Tidsskrifter 
Acta 37.000 29.398,64 2) 30.000 
Dansk Sociologi 231.000 216.000,00  219.000 
I alt 268.000 245.398,64  249.000 
 
Møder 
Bestyrelsen 25.000 20.114,66  23.000 
Medlemsmøder 10.000 19.263,25 3) 20.000 
Årsmøde/Generalfors. 10.000 6.988,75  8.000 
Studenterseminar 10.000 7.000,00 4) 10.000 
I alt 55.000 53.366,66  61.000 
 
Kontorhold mv. 
Forretningsfører 28.750   28.750,00  28.750 
Militærnægter 30.000 14.587,50 5) 30.000 
Kontorhold, gebyrer 5.000 16.474,12 6) 10.500 
Porto 10.000 3.715,50 7) 4.000 
PBS 15.000 12.705,70  13.000 
Hjemmeside  15.000 12.126,50  15.000 
I alt 103.750 88.359,32  101.250 
 
Int. organisationer 
ISA 2.000 1.512,57  2.000 
ESA 0 0,00  1.500 
I alt 2.000 1.512,57  3.500  
 
Udgifter i alt 428.750 388.637,19  414.750 
 
Resultat 2.250  -5.360,77  -9.750 
 
 
1) Skyldes fald i medlemstallet samt at en større del af restancen fra 2007 ikke kunne inddrives 
2) Dækker Acta 3 + 4 2007 og 1 + 2 2008.  
3) KU er begyndt at kræve leje for lokaler til medlemsmøder fra 2008. 
4) Det er ydet tilskud til Reboot 68 konference og Alumneforeningen. 
5) Det lykkedes kun af få en militærnægter i andet halvår af 2008. 
6) Der er i 2008 anskaffet en projector og en mobil bredbåndsforbindelse til foreningen . 
7) Der er sparet porto ved kun at sende en kortfattet indkaldelse til årsmøde med henvisning til bilag på hjemmesiden 
ud. Omfanget af rykkere til medlemmerne er desuden faldet betydeligt, fordi vi har stillet krav om, at der skal 
betales via PBS. Den 14. januar 2009 
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Balance 2008 
 
Kasse 0,00 
 
BG Bank: 
Giro 58.791,04 
Opsparingskonto 170.241,54 
Checkkonto 699,69 
Kongreskonto 0,00 
 ___________ 
 
I alt 229.732,27 
 
 
 
Tilgodehavende: 
Kontingenter –webmaster tilgodehavende 2.600,00 
 
Egenkapital pr. 01.01.2008  237.693,04 
Overskud 2007  -5.360.77 
  ___________ 
 
Egenkapital i alt  229.732,27 
 
Balance 229.732,27 229.732,27 
 
 
Den 14. januar 2009 
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Årsberetninger 2008 
 

Beretning fra tidsskriftet Dansk Sociologi 2008 
 
Hvad angår økonomien for nærværende beretningsårs vedkommende, viser det vedlagte 
regnskab et beskedent underskud på kr. 3.600. Underskuddet er dækket af tidsskriftets 
formue, der herefter er på kr. 14.600. FSE har tidligere vist forståelse for, at tidsskriftet 
opererer med en mindre formue, og det forventer vi også vil være tilfældet i forbindelse 
med fremsendelse af regnskabet for 2008. Hvad videre angår økonomien skal noteres, at 
tidsskriftet også for 2009’s vedkommende har fået bevilget en underskudsgaranti fra FSE 
på kr. 65.000. Underskudsgarantien var bevilget for en treårig periode, der udløber med 
2009, hvorfor tidsskriftet i løbet af efteråret på ny skal søge FSE om en 
underskudsgaranti. Det forlyder, at FSE fortsat yder tidsskriftsstøtte, men at 
forskningsrådet også er presset på sine bevillinger, hvorfor dette kan ændre sig. 
Redaktionen vil naturligvis løbende holde sig orienteret herom.  
 
Hvad angår det redaktionelle arbejde, er der som sædvanlig udkommet 4 numre, hvoraf 
to var temanumre. Det ene var et temanummer om Luc Boltanski med Carsten Bagge 
Laustsen, Mikael Rask Madsen og Manni Crone som redaktører. Det andet var et 
temanummer om Kritik redigeret af Rasmus Willig og Thomas Boje. Gæsteredaktørerne 
siges mange tak for deres store indsats. Der blev i de fire numre i alt publiceret 17 
artikler, 2 essays, 2 kronikker, 4 kommentarer, 1 review-essay, 11 anmeldelser og en 
enkelt bognote.    
 
Abonnementerne fordeler sig for 2008's vedkommende på de enkelte kategorier som 
følger - med tallene for de forrige år til sammenligning: 
 

            2008     2007    2006   2005    2004    2003   2002   
 

Institutionsabonnementer      162      177      183      191     193     198  205     
Personlige abonnementer        63        66        76        71      67       73    75           
Studenterabonnementer          51        55        86        78      85       94    81        
Medlemsabonnementer 

Almindelige          267      296      295        304   291     283  292    
Studerende          439      474      495        483   377     337  343    
Fri-abonnementer        27        27        27        27     26       26    24        

 
I alt          1009    1095   1162    1154     1039    1011   1020        
 
 
Faldet i antal abonnementer ser umiddelbart dramatisk ud, og der er beklageligvis også 
tale om et mindre antal abonnementer sammenlignet med de forrige år. Det er dog ikke 
så voldsomt, som det ser ud til, da en del abonnenter først tegner eller fornyer 
abonnementet på den anden side af årsskiftet. Omkring halvdelen af faldet i 
abonnementer har således registreringsmæssige årsager, men ikke desto mindre skal der 
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fra redaktionens side lyde en stærk opfordring til alle om ihærdigt at gøre opmærksom 
på tidsskriftets eksistens. Som en kuriøs detalje kan nævnes, at Dansk Sociologi også har 
måttet bløde som følge af kommunalreformen, idet de nye, fusionerede kommuner har 
fundet kun at have brug for ét abonnement på Dansk Sociologi, hvad altså er 
forklaringen på faldet i antal institutionsabonnementer.   
 
Afslutningsvis skal det blot anføres, at redaktionen i 2008 har bestået af Thomas P. Boje; 
Rasmus Antoft, Allan Madsen; Mai Heide Ottosen, Manni Crone, Esther Nørregaard-
Nielsen og Nils Wiese. Nils Wiese har meddelt, at han træder ud af redaktionen, og den 
øvrige del af redaktionen vil gerne sige Nils Wiese mange tak for den store indsats, han 
har præsteret i redaktionen. Hvad angår den øvrige del af redaktionen, er Thomas Boje, 
Rasmus Antoft og Allan Madsen på valg til redaktionen, men de er alle indstillet på 
genvalg. Hvad angår valg af nyt medlem til redaktionen i stedet for Nils Wiese, skal 
redaktionen tillade sig at bringe Ingvill Stuvøy i forslag. 
 
På redaktionens vegne 
 
Med venlig hilsen 
 
Allan Madsen 
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Nordisk Sociologforening (NSF) beretning 2006-2008 
 
På den Nordiske Sociologkongres i Åbo i august 2006 overgik formandskabet fra Finland 
til Danmark. 2006-2008 har været to aktive og spændende år, hvor NSF’s bestyrelse har 
leveret en stor holdindsats og solide fremadrettede resultater organisatorisk, 
projektmæssigt og økonomisk.  
 
NSF 2006-2008 i overskrifter 
 
1. Styrket samarbejde mellem NSF’s bestyrelse og ACTA Sociologicas redaktion 
2. Markant nedbringelse af publiceringstiden for ACTA Sociologicas artikler og øgede 
rankings 
3. Fortsat styrkelse af de nationale forbunds økonomier gennem fastholdelse af nedsat 
kontingent 
4. Større tilgængelighed gennem nyt selvstændigt hjemmesidedomæne  
    www.nordicsociologicalassociation.org  
5. Vellykket nordisk sociologkongres i Åbo 2006 
6. Stort fælles nordisk Sociologprofilprojekt 
7. Styrket indsats for studerende gennem støtte til deltagelse med paper på NSF 
kongressen i Århus  
    2008 
8. Styrket international synlighed, gennem tilsagn om støtte til ISA’s verdenskongres i 
Göteborg 2010 
9. Styrket erfaringsudveksling, de nationale nordiske sociologforbund imellem  
10. Fortsat stærk økonomi i NSF, gennem en forlængelse af forlagsaftalen med SAGE 
Publications til 2012 
11. Velbesøgt Nordisk Sociologkongres 14.-17. august 2008 i Århus 
12. Næste nordiske sociologkongres, Oslo i Norge 4-7. august 2011 
 
 
1. Styrket samarbejde mellem NSF’s bestyrelse og ACTA Sociologicas redaktion 
ACTA redaktionen er overgået fra Danmark til Sverige.  Valget af Sverige og Abby 
Peterson og Bengt Furåker som redaktører, skete på baggrund af en konkurrence mellem 
tre universiteter. Overgangen blev forberedt med en vedtægtsændring for ACTA 
Sociologica på generalforsamlingen i Åbo. Overgangen har samtidig været en overgang til 
et markant styrket samarbejde mellem NSFs bestyrelse og ACTA’s redaktion, som begge 
har været meget tilfredse med. Således har ACTA redaktionen været repræsenteret ved 
alle bestyrelsesmøder fra 2006 til 2008 og har deltaget i erfaringsudveksling og 
visionsdiskussioner.  
 
2. Markant nedbringelse af publiceringstiden for ACTA Sociologicas artikler og øgede 
rankings 
Den tættere kontakt og det tættere samarbejde mellem NSF’s bestyrelse og ACTA 
redaktionen har gjort det lettere at identificere problemer og skabe løsninger. Et 
kerneproblem for ACTA redaktionen har været en pukkel af artikler der har givet lange 
publiceringstider. Dette problem er nu løst, gennem bevilling til to udvidede ACTA 
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Sociologica numre og dermed publicering af fire ekstra artikler. Resultatet er at 
publiceringstiderne er reduceret markant, til glæde for såvel forskere der publicerer i 
ACTA som for ACTA redaktionen. ACTA’s impactfactor er fra 2006 til 2007 steget fra 
0.167 til 0.488 og rankingen i forhold til   sociologtidsskrifter er steget fra 74/93 til 
61/96. ACTA har en god tilgang af artikler, men opfordrer nordiske sociologer til at 
indsende artikler, ikke mindst artikler baseret på kvalitative studier.  
 
3. Fortsat styrkelse af de nationale forbunds økonomier gennem fastholdelse af 
nedsat kontingent 
Overgangen til SAGE publications har ud over fagligt meget kvalificeret sparring, givet 
NSF en stærk økonomi, der sammen med 5-7 år med lav projektaktivitet har betydet 
hurtig opbygning af en betydelig formue. En væsentlig forudsætning for aktive 
sociologiske miljøer i de nordiske lande er aktive og handlekraftige nationale forbund. 
For at styrke de nationale forbunds handlerum og bremse opbygningen af den passive 
formue valgte NSF i 2005 at reducere de nationale forbunds kontingent pr medlem fra 98 
NKR til 75 NKR. 2006-2008 har NSF fortsat det reducerede kontingent og på den måde 
fortsat styrket de nationale forbunds økonomier, samtidig med at NSF’s egen økonomi 
balancerer. Formuen står stadig til rådighed som projektmidler til ansøgning og der 
øremærkes ca. 200.000 NKR pr år som de nationale forbund og andre kan ansøge om til 
projekter af relevans for sociologien med et fælles nordisk islæt. 
 
4. Større tilgængelighed gennem nyt selvstændigt hjemmesidedomæne 
www.nordicsociologicalassociation.org  
NSF har i 2008 fået selvstændigt domænenavn. Dette har gjort NSF og NSF’s aktiviteter 
mere tilgængelige fordi sitet tidligere var placeret som en underside til det norske 
nationale forbunds hjemmeside. Det selvstændige domæne kan findes på adressen 
www.nordicsociologicalassociation.org 
 
5. Vellykket nordisk sociologkongres i Åbo 2006 
Nordiske Sociologkongres 2006 blev vellykket både fagligt og organisatorisk. Kongressen 
havde 250 deltagere og endte med et mindre overskud. 
 
6. Stort fælles nordisk Sociologprofilprojekt 
Til inspiration for og refleksion over sociologuddannelsernes anvendelsesmuligheder, har 
NSF igangsat et projekt hvor de nationale forbund i Danmark (15 stk.), Sverige (10 stk.), 
Norge (12 stk.), Finland (7 stk.) og Island (14 stk.) hver har udfærdiget profiler af 
sociologer ansat udenfor universiteterne. Profilerne vil være tilgængelige gennem de 
nationale forbunds hjemmesider, samt NSF’s hjemmeside.  
 
7. Styrket indsats for studerende gennem støtte til deltagelse med paper på NSF 
kongressen i Århus 2008 
For at styrke studerendes interesse for at deltage i de faglige sociologiske miljøer har 
NSF givet ca. 5-8 studerende fra hver af landene Danmark, Norge, Sverige, Finland og 
Island mulighed for at deltage gratis med præsentation af paper, og med betaling af 
ophold. De studerende har vist stor interesse for ordningen og NSF ser frem til deres 
spændende input. NSF havde en lignende ordning på nordisk sociologkongres i Åbo 2006.    
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8. Styrket international synlighed, gennem tilsagn om støtte til ISA’s verdenskongres 
i Göteborg 2010 
For at fremme og synliggøre nordisk sociologi internationalt har NSF valgt at støtte ISA’s 
verdenskongres i Göteborg 2010. Støtten vil bl.a. foregå gennem ACTA Sociologicas 
redaktion, som er involveret i planlægningen. Støttens størrelse og endelige form er ikke 
planlagt endnu. 
 
9. Styrket erfaringsudveksling, de nationale nordiske sociologforbund imellem  
En central del af NSF’s berettigelse er at fungere som platform for udveksling af 
erfaringer, de nationale sociologforeninger i norden imellem. De nationale forbund 
sidder med mange af de samme problemstillinger, udvikling af aktiviteter, udvikling af 
tiltag på web, hvordan øge tilgangen af medlemmer og hvordan fastholde medlemmer. 
2006-2008 har udveksling af erfaringer været prioriteret meget højt. 20-25% af møderne 
har været brugt på konkret erfaringsudveksling, og diskussionerne har allerede inspireret 
til konkrete aktiviteter i de nationale forbund, så vel som de har styrket NSF som en 
både faglig og social enhed.   
 
10. Fortsat stærk økonomi i NSF, gennem en forlængelse af forlagsaftalen med SAGE  
    Publications til 2012 
NSF har med opbakning fra ACTA redaktionen, besluttet at forlænge det gode 
forlagssamarbejde med SAGE Publications til 2012, kontrakten kan genforhandles 2011.  
 
11. Velbesøgt Nordisk Sociologkongres 14.-17. august 2008 i Århus 
Velbesøgt og velgennemført Nordisk Sociologkongres under temaet ’Violence and 
Conflict’ i Århus. NSF håber de mange workshops vil benytte lejligheden til at føre 
samarbejdet videre gennem den platform Dansk Sociologforening stiller til rådighed for 
arbejds- og interessegrupper gennem www.sociologi.dk  
 
12. Næste nordiske sociologkongres, Oslo i Norge 4-7. august 2011 
Norge har 14/8 2008 overtaget formandskabet for NSF, og arrangerer næste nordiske 
sociologkongres der løber af stablen i Oslo 4-7. august, 2011. Den nye NSF formand 
hedder Randi Wærdahl og er tilknyttet Universitetet i Oslo.  
 
 
NSF bestyrelsen takker mange gange for et godt samarbejde med redaktionen for ACTA 
Sociologica, særligt Abby Peterson og Bengt Furåker, der har deltaget i vores 
bestyrelsesmøder. Vi glæder os til samarbejdet i 2008.  
 
Morten Jensen takker Caroline Lock fra SAGE Publications for god sparring i forbindelse 
med forlængelsen af forlagsaftalen.  
 
Morten Jensen takker også bestyrelsen i NSA for to rigtig spændende år som formand. 
Især en stor tak til kasserer Lars-Erik Becken der gør et stort arbejde for at sikre 
forbundets kontinuitet, og til tidligere formand Catharina Jolander-Visapää for 
opbakning og et stort engagement. Også en stor tak til Lars Damgaard for hans store 
engagement i at skabe fælles nordiske projekter. Endelig en særlig tak til Gorm Harste, 
Carsten Bagge Laustsen og Gitte Sommer Harrits for deres store indsats i forbindelse 
med Nordisk Sociologkongres 2008 i Århus.  
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Til slut, held og lykke med formandskabet til Norge, og til den nye bestyrelse med både 
gamle og nye engagerede kræfter.  
 
Med venlig hilsen  
 
Morten Jensen, Formand NSF indtil 14/8-2008 
 
NSF regnskab 2008 
 
18. januar 2008 var NSF’s 2008 regnskab ikke afsluttet, men vil blive fremlagt på 
generalforsamlingen 21/2 2009.  
 
NSF regnskab 2006, 2007 og budget 2008  
Regnskab i norske kroner Regnskab Regnskab Budget  
 2006 2007 2008 
Indtægter    
Medlemmer (nationale forbund) 180.993,75 137.750,50 150.000,00 
Royalties  290.383,13 300.686,04 300.000,00 
Renter 18.360,21 31.574,69 45.000,00 
Andre indtægter 0,00 0,00 0,00 
Sum indtægter 489.737,09 470.011,23 495.000,00 
    
Udgifter    
Gebyrer 3.481,50 2.768,00 3.000,00 
Møder 110.081,14 90.266,97 120.000,00 
Nordisk Sociologkongres 0,00 49.155,42 0,00 
Projektstøtte 59.396,20 97.656,30 200.000,00 
ACTA-redaktionen  270.935,59 223.250,00 230.000,00 
Sekretær / kasserer 10.000 15.000 15.000,00 
Revision 3.211,00 0,00 4.000,00 
Andre udgifter 10.636,66 2.828,00 10.000,00 
Sum udgifter 496.958,52 498.059,53 597.000,00 
    
Overskud / underskud -7.221,43 -28.048,30 -102.000,00  
 
Mvh. 
 
Kasserer Lars-Erik Becken og Morten Jensen formand indtil 14/8-2008
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International Sociological Association (ISA)  
 
http://www.isa-sociology.org/ 
 
Der har været afholdt en del konferencer arrangeret af forskellige forskningskomiteer, 
arbejdsgrupper og tematiske fora i løbet af 2008. Enkelte af disse har også konferencer 
på programmet i 2009. Yderligere oplysninger herom kan findes på foreningens 
hjemmeside: http://www.isa-sociology.org/cforp0.htm, hvor der også er omtalt andre 
konferencer arrangeret af fx. nationale sociologforeninger, der antages at have interesse 
for foreningens medlemmer. 
 
Den næste verdenskongres afholdes 11. til  17. juli 2010 i Göteborg og planlægningen er 
allerede i fuld gang. Yderligere oplysninger kongressen, herunder deadlines kan findes 
på foreningens hjemmeside: http://www.isa-sociology.org/congress2010/ 
 
Man kan blive medlem af ISA ved at gå ind på organisationens hjemmeside og klikke ind 
på individuelt 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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Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg 
Universitet. 
 
År 2008 i ultrakort tilbageblik 
For Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation har 2008 været et både 
interessant og udbytterigt år. Et tema, som har fyldt en del i de interne diskussioner, 
har været den bebudede nye finansieringsmodel fra VTU og herunder den kommende 
bibliometriske forskningsindikator. Disse tiltag har givet anledning til mange debatter 
om forskningskvalitet, mulighederne for faglig udvikling, publiceringsstrategier mv., og 
om ikke andet har ministeriets initiativer stimuleret en proces hen imod øget 
samarbejde og kollektivitet i forskningsprocesserne. 
 
Instituttet indkasserede i begyndelsen af året, og for andet år i træk, et af 
Videnskabsministeriets EliteForsk-rejsestipendier.  Stipendiet gik til ph.d.-studerende, 
Barbara Fersch, som blandt andet udnytter prisen til ophold ved universiteter i Tyskland 
og England. Året har også budt på igangsættelsen af en række nye spændende 
forskningsprojekter, hvor flere har fået støttet fra Forskningsrådet for Samfund og 
Erhverv. I 2008 søsattes således blandt andet et kollektivt forskningsprojekt om lokalt 
fællesskab, mobilitet og stedtilhørighed med både yngre og mere erfarne kræfter, 
ligesom et netværksprojekt om kulturelle distinktioner og social differentiering er sat på 
skinner. 
 
Et mål for instituttet er blandt andet at udvikle samarbejdet mellem miljøerne for 
sociologi og socialt arbejde. Dette er lykkes godt i 2008, og har blandt andet udmøntet 
sig i forskellige publikationer, som integrerer forskere og perspektiver fra disse to 
fagområder. Det kommende år byder på mange nye udfordringer og opgaver, vi vil 
blandt mange andre ting have fokus på forskeruddannelse, udvikling af instituttets 
forskningsprofil samt etablering af et nyt forskningscenter i relation til den kommende 
Masteruddannelse i Palliation. 
 
Søren Kristiansen 
Institutleder 

Nyt fra Sociologiuddannelsen i Aalborg 
 
Hermed lidt informationer om og nyheder fra det forgangne 2008 set fra en studieleders 
kontorstol.  
 
2008 var et år, hvor Sociologiuddannelsen i Aalborg efter flere år i træk at have optaget 
endog særdeles store årgange af studerende igen kom ned på jorden med et pænt, men 
dog ikke ekstraordinært stort optag. Til gengæld var det et år, hvor de senere års 
mammutårgange skulle i gang på studiet, og det har været både spændende og 
udfordrende at manøvrere med årgange på halvandet hundrede studerende. Det har 
bevirket, at der er kommet lidt mere liv i sociologibygningen, men også lidt mindre 
plads at brede sig på i auditorierne. Men vi er naturligvis glade for alle vores nye og 
dygtige studerende, som vi bestræber os på at gøre endnu dygtigere. 
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Studiet har også i år budt på udviklingen og udbuddet af nye faglige tiltag – et nyt 
støttefag på bacheloruddannelsen i forbrug, livsstil og medier, som vi i skrivende stund 
skal til at få på plads med et stort hold studerende, og et par nye specialiseringer på 
kandidatuddannelsen i socialpsykologi og pædagogisk sociologi, som vi ser frem til at 
prøve af i fremtiden. Alt i alt fint med spændende supplementer til vores brede vifte af 
kursusudbud. 
 
På stillingssiden har 2008 også budt på afgang med og velkomst til en række nye 
ansigter. Selvom det altid er sørgmodigt at tage afsked med gode kolleger og koryfæer 
på uddannelsen, så har vi dog også opnået nye ansættelser på såvel adjunkt, lektor som 
professor-fronten samt ansættelsen af flere nye ph.d.-studerende, så vi betragter det 
forgangne år både som en ekspansion af fagligheden og som en konsolidering af studiets 
størrelse på såvel studenter- som undervisersiden. 
 
Et af årets tilbagevendende og mindeværdige stunder er altid Minikonferencen, der 
vanen tro afholdtes i slutningen af oktober. I år var temaet Hverdagsliv, og det var 
særdeles inspirerende at høre på oplæg fra engagerede inviterede gæster som Poul 
Poder (Københavns Universitet), der holdt oplæg om emotioner, og Ben Highmore 
(University of Sussex) om hvorfor hverdagslivet er sociologisk interessant og relevant at 
studere samt Ann-Dorte Christensen (Aalborg Universitet), der talte om skandinavisk 
hverdagslivsforskning. Derudover var der flere spændende workshops, hvor vores 
studerende præsenterede tankevækkende refleksioner fra deres egen forskning. Og til 
sidst, men ikke mindst, afsluttedes dagen med en god fest med høj musik. Vi er allerede 
nu i færd med at planlægge konferencen for 2009. 
 
Udover at feste skal vi i 2009 til at lave mere radikale justeringer af uddannelsen, da der 
i skrivende stund arbejdes på en reform af Den Samfundsvidenskabelige 
Basisuddannelse, der medfører, at Sociologiuddannelsen nu får mulighed for at 
disponere fuldt over de studerende allerede fra 2. semester. Dette ser vi frem til, og vi 
skal således samtidig se de øvrige semestre efter i sømmene for at beslutte, om der skal 
foretages mere omsiggribende omkalfatringer foranlediget af basisreformen. Dette 
bliver årets store udfordring. 
 
Vi ser således frem til det nye travle år i sociologiens tjeneste og ønsker alle sociologer 
og andet godtfolk tak for godt samarbejde i 2008 med ønsket om mere af samme skuffe i 
2009. 
 
Michael Hviid Jacobsen 
Studieleder for Sociologiuddannelsen, Aalborg Universitet 
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Årsberetning fra Sociolog-gruppen i Århus, 2008 
 
Nordisk Sociologkongres 
Året 2008 har i Århus stået i Nordisk Sociologkongres’ tegn, især for 
koordinationsgruppen (Gorm Harste, Carsten Bagge Laustsen, Thomas Olesen, Gitte 
Sommer Harrits, Theo Christensen og Anders Hyldig). Foråret forløb med koordination og 
planlægning (påbegyndt i 2007), lancering af hjemmeside, samt modtagelse af abstracts 
og papers.  
 
Kongressen blev afviklet i perioden 14/8-17/8 2008 med 258 deltagere, inklusiv keynote-
speakers, arrangører og medhjælpere (i alt 223 betalende deltagere). Nordisk 
Sociologforening havde besluttet at tilbyde et begrænset antal stipendier til finansiering 
af deltagelse for studerende, der også præsenterede papers, og i alt deltog 23 
studerende fra hele Norden med et sådant stipendium.. 
 
Temaet var ”Violence and Conflict”, og der afholdtes keynote-forelæsninger med:  
 

• Prof. Dr. Mathias Albert (Universität Bielefeld): Conflict in World Society 
• Prof. Dr. Hauke Brunkhorst (Universität Flensburg): Democratic Solidarity in the 

World Society: The International Community under the Threat of Advanced de-
Constitutionalization or Capitalism, Religion and Executive Power 

• Prof. Dr. Dorte Marie Søndergaard (School of Education, University of Aarhus):  
Bullying – Intra-Active Enactments of Excluding Practices in School Culture 

• Prof. Dr. Slavoj Žižek (University of Ljubljana): Violence and Subjectivity: Subject 
as a Post-Traumatic Effect 

• Prof. Dr. Donatella della Porta (European University Institute, Florence): Eventful 
protest, global conflicts 

• Senior Lecturer, Dr. Bülent Diken (Lancaster University): Nihilism Today - 
Disjunctive Syntheses of Passivity and Violence 

 
I alt blev der præsenteret 189 papers i 23 workshops: 
 

• Sociology of education 
• Economic Sociology 
• Military sociology 
• Historical sociology 
• Gender, power and resistance 
• Environment, risk and expertise  
• Organisational Sociology 
• Inclusion and Exclusion 
• Trust and Social Capital 
• Professions and higher education 
• Old and new conflicts in working life 
• Sociology of the sacred 
• Ethnicity and migration 

• Consumption and lifestyles 
• Mass media 
• Globalisation, world society 
• Research strategies/Strategies of 

analysis: Discourse, systems, fields 
• Social theory  
• Social movements 
• Democracy in sociological 

perspective 
• Sociology of the Body & Health’ 
• Quantitative methods in sociology 
• Police sociology 
• Sociology of the Childhood  
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Programmet omfattede desuden bl.a. reception på Århus Rådhus, hvor 
kongresdeltagerne blev budt velkommen af borgmester Nicolaj Wammen, samt 
kongresmiddag i Stakladen.  
 
Alt i alt forløb kongressen godt, både praktisk og fagligt, og det er vores opfattelse, at 
der blandt kongresdeltagerne var stor tilfredshed og mange livlige og inspirerende 
diskussioner. 
 
Budgettet har været på knapt 600.000, hvoraf de 100.000 var en underskudsgaranti givet 
fra FSE. Der er et overskud på omkring 65.000 kr. som således sendes tilbage til FSE. (Se 
vedlagte foreløbige regnskab). 
 
Sociologisk Forum 
Gruppen af sociologer og sociologisk interesserede i Århus kaldes i daglig tale 
”Sociologisk Forum”, og i dette studiekreds-regi afvikles i hvert semester en 
møderække, hvor interesserede kan fremlægge papirer til diskussion.  
 
I foråret 2008 havde studiekredsen følgende program: 
 
29/2: Gorm Harste: Risk Perception in a Military System. 
25/4: Henrik Dane-Nielsen: Intellectual Capital in the Emergent Property Perspective. 
9/5: Marie Østergaard Møller: Hvilken betydning har patienttype for praksis i det sociale 
system? 
23/5: Flemming Tait Svith: Politikkens medialisering og journalistiske forklaringer. 
 
Torsdag, den 15/5 2008 afholdtes symposiet ”Hvad er det sociale” med forskellige 

oplæg:  
 
Lars Thorup Larsen: Sociologien, samfundet og ”det sociale spørgsmål”: Har 
poststrukturalismen et begreb om samfundet? 
Jens Erik Kristensen: Det sociale i et systemteoretisk og/eller et socialanalytisk 
perspektiv 
Casper Bruun Jensen: Hvad er det “sociale”?: Ved elektroniske patientjournaler fx 
Henrik Jøker Bjerre: Det sociale findes ikke – men det fungerer alligevel 
 
I efteråret har studiekredsen haft følgende program: 
 
15. september: Jørn Loftager: Dimensioner af god statskundskab 
20. oktober: Gitte Sommer Harrits og Marie Østergaard Møller: Forskningsansøgning 
17. november: Flemming Tait Svith: Journalistiske forklaringer 
24. november: Marie Østergaard Møller: Categorization and policy making in the welfare 
state 
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Center for sociologiske studier og suppleringsuddannelse i sociologi 
Arbejdet med at kortlægge sociologimiljøet ved Aarhus Universitet afsluttedes i 2008, og 
ved indgangen til 2009 befinder vi os i en fase, hvor det handler om at skaffe midler til 
et center for sociologiske studier. Det drejer sig mere konkret om finansiering af et 
sekretariat, af en hjemmeside, igangsættelse af 10 forskningsgrupper og om en række 
forsknings- og undervisningskoordinerende initiativer.  
 
Vi har også af universitet fået grønt lys til at opstarte en etårig suppleringsuddannelse i 
sociologi. De første studerende på denne uddannelse begynder til efterårssemesteret 
2009. Da det er en nystartet uddannelse er antallet af studerende begrænset til 
maksimalt 50. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem Institut for Statskundskab, 
Institut for Filosofi og Idehistorie og Institut for Antropologi, men det er også planen, at 
andre institutter kan byde ind med sociologiske relevante undervisningsforløb. 
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Sociologisk Udsyn (lokalforening i København) 
 
Sociologisk Udsyn har i 2008 været beskæftiget med at arrangere 
semesterforedragsrækker. I foråret havde vi temaet ”København”, hvor vi satte 
sociologisk perspektiv på København som socialt rum. Der blev diskuteret byens facader 
og livsstil med Søren Ulrich Thomsen, der blev fortalt om byens kloaksystems historie, og 
der blev diskuteret Christiania. I efteråret valgte vi temaet sprog, medier og spin. Der 
blev diskuteret nyere mediers rolle i demonstrationer, og der blev fortalt om unges 
sprogbrug i senmoderne samfund. Desværre blev et foredrag af Knud Romer aflyst, men 
han tager revanche i foråret 2009. De sociologiske quizaftener blev afholdt i foråret 
2008, men pga. af begrænsede menneskelige resurser i udsynet (jf. nedenfor) har der 
ikke været afhold quiz-aftener i efteråret 2008. 
 
Sociologisk Udsyn har i slutningen af året 2008 rekrutteret nye medlemmer, da antallet 
af aktive medlemmer har været tæt på den kritiske grænse. Dette har været en 
konsekvens af den naturlige afgang af tidligere ledende kræfter i foretagendet. Afgået 
er tidligere formand Kåre Kristiansen og tidligere kasserer Dennis Roi Hansen. Der skal 
lyde et stort tak for en enorm indsats over årene. Ved udgangen af 2008 har der ikke 
formelt været valgt en ny formand og en ny kasserer. Dette vil ske i starten af 2009. I 
dag køres udsynet af Anna Sofie Bach, Marie-Louise Henningsen, Mai Gad, Maja Siri 
Lindemann Elowsson, Kristian Karlson (repr. i Sociologforeningens bestyrelse), Minna 
Højland, Ida Peters, Malte Conrad, Rasmus Lindegaard Karkov, Danial Sparwath Jensen 
og Laura Enna Winther. 
 
Afslutningsvist skal der rettes en stor tak til DJØF, der igen i år har ydet en uundværlig 
økonomisk støtte i forbindelse med afholdelse af foredrag. Desuden vil vi gerne takke 
sekretariatet på Sociologisk Institut, Københavns Universitet, samt Sociologforeningens 
bestyrelse for et godt samarbejde i 2008. 
 
 
 
På vegne af Sociologisk Udsyn 
 
Kristian Karlson 
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Valg til bestyrelsen i Dansk Sociologforening 
 
 
2009 Navn På valg Mulighed for 

genvalg 
Formand Rasmus Willig Ja Ja 
Bestyrelsesmedlem 
(næstformand) 

Line Brinch Jepsen Nej Ja 

Bestyrelsesmedlem Anders Blok Nej Ja 
Bestyrelsesmedlem Anette Jerup 

Jørgensen 
Nej Ja 

Bestyrelsesmedlem Ida Willig Nej Ja 
Bestyrelsesmedlem Kirsten Meyer Ja Ja 
Bestyrelsesmedlem Morten Jensen Nej Ja 
Studenterrepræsentant Lars Damgaard Nej Ja 
Studenterrepræsentant No emil Kampmann Nej Ja 
Suppleant til 
bestyrelsesmedlem 

Kathrine Vitus 
Andersen 

Ja Ja 

Suppleant til 
bestyrelsesmedlem 

Ole Bjerg Ja Ja 

Suppleant for 
studenterrepræsentant 

Kristian Karlson Ja Ja 

Suppleant for 
studenterrepræsentant 

Louise Hviid Ja Ja 

 
 
Ikke på valg: 
 
Webmaster: Anders Søndergaard 
 
Revisorer: Heine Andersen og Martin Munk 
 
Sekretær: Lene El Mongy 
 


