
 

 

 

Sociolog NYT 
Nr. 176 

Februar 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Generalforsamling 2010 i Dansk Sociologforening 

 



Indhold 

 
Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Sociologforening 2010……………… 1 

Dagsorden for generalforsamling i Dansk Sociologforening…………………….. 2 

Formandens beretning ............................................................................................ 3 

Kassererens beretning ............................................................................................ 6 

Årsregnskab 2009 ...................................................................................................  6 

Regnskab 2009/Budget 2010 ..................................................................................  7 

Revisor-erklæring ...................................................................................................  9 

Årsberetninger 2009 ............................................................................................... 10 

Beretning fra tidsskriftet Dansk Sociologi 2009 .....................................................10 

Regnskab vedr. tidsskriftet Dansk Sociologi 2009 ................................................. 11 

Beretning fra Nordisk Sosiolog Forbund (NSF), beretning 2009 ............................19 

Beretning fra International Sociological Association (ISA) ................................... 20 

Beretning fra Sociologisk Institut, Københavns Universitet 2009..........................  21 

Beretning fra Sociologiafdelingen ved Inst. for Statskundskab,  

Aarhus Universitet 2009 ..........................................................................................22 

Beretning fra Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation,  

Aalborg Universitet 2009 …………………………………………………………23 

Valg til bestyrelsen i Dansk Sociologforening ....................................................... 24 



 
c/o Sociologisk Institut, Øster Farimagsgade 5, Postboks 2099, 1014  København K,  
Tlf: 35 32 35 02, www.sociologi.dk 
 
 
 
 

4. februar 2010 
 
 
 
Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Sociologforening  2010 
 
Tid: Lørdag d. 27. februar 
 
Kl. 13:00-13:30: Det nye sociologiske landskab, ved formand Rasmus Willig 
 
Kl. 13:30-15:30: Generalforsamling 
 
Der serveres øl/vand og kager. 
 
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 generalforsamlingen er der mulighed for at gå ud og få en kop kaffe/the sammen. 
 
Tilmelding er ikke nødvendig. 
 
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. 
SociologNYT vil være tilgængelig d. 24. februar. 
 
 
 
På vegne af bestyrelsen 
 
 
 
Rasmus Willig 
 
Formand for Dansk Sociologforening 



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 2010, herunder fastsættelse af kontingent. 
 
6. Beretning, regnskab og budget for tidsskriftet Dansk Sociologi. 
 
7. Beretning fra NSF. 
 
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. 
 
  
 
Rasmus Willig 
 
Formand for Dansk Sociologforening 
 
 



Formandens beretning. 
 
 
 
Bestyrelsens arbejde. 
 
Bestyrelsen har afholdt 8 møder mellem årsmøderne, hvor vi har varetaget den daglige drift. Vi har 
afholdt 8 medlemsmøder med foredrag, der stillede skarpt på den visuelle sociologi (første semester) 
og hvor den kritiske sociologi skal bevæge sig (andet semester). Vi vil gerne rette en stor tak til de 
oplægsholdere, som har gæstet foreningens medlemsmøder i år. 
 
Bestyrelsen har i 2009 bestået af Rasmus Willig (formand), Line Brinch Jepsen 
(næstformand), Kirsten Meyer (kasserer), Anders Blok, Morten Jensen, Anette Jerup Jørgensen/Anders 
Petersen (repræsentanter fra Ålborg), Lars Damgaard (ordinære) Ida Willig (suppleant), Kathrine Vitus 
Andersen, Ole Bjerg (suppleanter), Gitte Sommer Harrits (frivillig/repræsentant fra Århus), Elisabeth 
Hultcrantz (æresmedlem), No Emil Kampmann, Kristian Karlson og Louise Hviid 
(studenterrepræsentanter). Heine Andersen og Martin Munk (revisorer). Lene El Mongy (sekretær), 
Martin B. Carstensen (militærnægter) og Anders Søndergaard (webmaster). Bestyrelsen har 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 2009 arbejdet med en række nye målsætninger.  
Vi har fastholdt vores militærnægterordning og har i 2009 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. Martin forlod os kort efter 
sidste generalforsamling. Han er savnet og vi håber at få en ny militærnægter. 
 
På Dansk Sociologforenings generalforsamling februar 2008 blev det besluttet, at sociologforeningen 
skulle udarbejde et notat som bidrag til evalueringen af universitetsloven af 2003. Baggrunden for 
udarbejdelsen af notatet var en udtrykt bekymring blandt flere medlemmer, der var af den opfattelse, at 
fx forskningsfriheden ikke har de bedst tænkelige betingelser under den nuværende universitetslov. Til 
udarbejdelse af notatet blev Forskningspolitisk udvalg nedsat, hvor et længere notat blev udarbejdet. 
Notatet er blevet udsendt som Nyhedsbrev i sociologforeningen og er sendt til ministeriet. 
Undertegnede har i flere sammenhænge, sidste på AC’s konference om evalueringen af 
universitetsreformen af 2003, holdt oplæg, hvor udvalgets synspunkter er blevet fremlagt. 
 
 
 
 
 



Medlemstallet. 
 
Ved generalforsamling i 2008 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 sene indbetalinger. 
 
Medlemstallet svinger dog stadig og vi har stadig flest medlemmer som er studerende. I år er der 279 
almindelige medlemmer og 464 studentermedlemmer. 
 
 
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. 
Denne forskningsgruppe har også afholdt en større konference med støtte fra Dansk Sociologforening. 
Konferencen var besøgt af ca. 80 og er tiltænkt at fortsætte som en årlig begivenhed. 
 
 
Nyhedsbrev. 
 
Vi udsender fortsat nyhedsbrevet. Vi forsøger at komme ud med et nyhedsbrev et par gange per 
semester og i forbindelse med forestående foredrag. 
 
Rasmus Willig  
 
Formand for Dansk Sociologforening 



9:30: Velkommen ved Rasmus 
Willig

9:35: “Teorien om umyndiggørelse” 
ved Rasmus Willig, Lektor 
ved Institut for Samfund og 
Globalisering, Roskilde Universitet

10:10 “Kritik og myndighed” 
ved Bjørn Schiermer Andersen, 
Ph.d. studerende ved Sociologisk 
Institut, Københavns Universitet.

10:45: “Sociologi om kritik: om 
a-kritiske attituder i nyere fransk 
pragmatisk sociologi” ved Anders 
Blok, Ph.d. studerende ved 
Sociologisk Institut, Københavns 
Universitet.

11:20: Pause 

11:45: “A Material Turn in Critical 
Theory? - Critical Thinking 
Beyond the Communicative and 
Recognition Turn.” Ved Antje 
Gimmler, Lektor ved Sociologisk 
Institut, København Universitet 

12:20: Frokost i kantinen

13:30: “Metakritik: Om den 
nødvendige kritiske selvrefleksion 
af den aktuelt praktiserede kritiske 
sociologis aksiomer” ved Henning 
Beck, Professor ved Sociologisk 
Institut, Københavns Universitet

14: 05: “Kritik med objektets 
forrang, eller, at genaktualisere 
Adornos negative dialektik med 
Zizek” ved Lasse Suonperä Liebst 
og Naja Buono Stamer, Sociologisk 
Institut, Købehavns Universitet.

14:40: Pause

14:50: “Freedom is but another 
word for nothing left to lose’. 
Notes on the Relation Between 
Freedom and (critical) Sociology”” 
ved Margareta Bertilsson, 
Professor ved Sociologisk Institut, 
Københavns Univeristet

15:25: Pause

15:35: “Kritiske typologier” ved 
Silas Harrebye, Ph.d studerende 
ved Institut for Samfund 
og Globalisering, Roskilde 
Universitet.

16:10: “Reducerande kritisk 
sociologi - om dess olika former” 
ved Mikael Carleheden, Lektor ved 
Sociologisk Institut, Københavns 
Universitet

17:45: Slut og tog i samlet flok til 
konferencemiddag i København

Scandinavian 
critical theory

Sponsoreret og arrangeret af Dansk Sociologforening, 
forskningsgruppen Kritisk Sociologi og Institut for 
Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet. 

No. 1
Round Table

Hvor: Roskilde Universitet. 
Institut for Samfund og 
Globalisering, byg 25. 
Auditorium 25.2.

Hvornår: d. 20. november 
2009.

Tilmelding til konference 
og konferencemiddag/fest: 
skriv til Silas på: silas@ruc.
dk

Konferencen er gratis

Middag: Konferencemiddag 
i København på Restaurant 
Blegdammens stjerne, 
Blegdamsvej 70, København 
Ø. Pris 150 kr. per kuvert, 
plus drikke.  Betales til 
restauratøren på dagen. 
Se mere på: 
www.caferepublic.dk



DANSK SOCIOLOGFORENING 
 
Årsregnskab 2009 
 
Medlemsnedgangen er stoppet i 2009. Især i slutningen af året er der kommet en del nye 
medlemmer til, noget den netop afholdte danske sociologkongres i januar 2010 sikkert har 
bidraget til. Det samlede medlemstal ved starten af 2009 udgjorde 706 medlemmer: 267 kan-
didater og 439 studerende. Ved udgangen af 2009 var medlemstallet oppe på 743 medlemmer: 
279 kandidater og 464 studerende. Der er derudover yderligere 31 personer, der har meldt sig 
ind med virkning fra 1. januar 2010. 
 
Regnskabet bærer præg af, at aktiviteten i foreningen har været lidt lavere i i 2009 end nor-
malt, ikke mindst i forhold til hjemmesiden, der kun er blevet nødtørftigt vedligeholdt i løbet 
af året. Der arbejdes på at finde en ny webmaster, så vi igen kan få gang i hjemmesiden. 
 
Der har kun været militærnægter i første halvdel af 2009. 
 
 
Budget 2010 
 
Ved budgetlægningen er der taget udgangspunkt i medlemstallet ved udgangen af 2009 og 
uændrede kontingentsatser: 
 
 Ordinær sats kr. 800 
 Studerende, arbejdsledige og førtidspensionister:  kr. 400 
 
Der er budgetteret lidt forøgede udgifter til at få hjemmesiden vedligeholdt. 
 
Bestyrelsen forventer, at der først kommer en ny militærnægter i efteråret 2010. 
 
 
 
Kirsten Meyer 
Kasserer 



DANSK SOCIOLOGFORENING 
 
Regnskab 2009/Budget 2010 
 
Indtægter Budget '09 Regnskab  Budget '10 
 
Kontingenter 400.000 384.000,00 1) 425.000 
Renter 5.000 1.659,53  5.000 
I alt 405.000 385.659,53  430.000 
 
 
Udgifter 
 
Tidsskrifter 
Acta 30.000 32.041,24 2) 33.000 
Dansk Sociologi 219.000 219.200,00  232.000 
I alt 249.000 251.941,24  252.000 
 
Møder 
Bestyrelsen 23.000 13.318,12  23.000 
Medlemsmøder 20.000 13.643,00  20.000 
Årsmøde/Generalfors. 8.000 6.654,22  8.000 
Studenterseminar 10.000 3.105,00  10.000 
I alt 61.000 36.720,34  61.000 
 
Kontorhold mv. 
Forretningsfører 28.750  28.750,00  28.750 
Militærnægter 30.000 12.063,00 3) 15.000 
Kontorhold, gebyrer 10.500 12.897,00  15.000 
Porto 4.000 6.166,50  7.000 
PBS 13.000 12.587,92  13.000 
Hjemmeside  15.000 102,50 4) 20.000 
I alt 101.250 72.566,92  98.750 
 
Int. organisationer 
ISA 2.000 1.731,27  2.000 
ESA 1.500 1.490,34  0 
I alt 3.500 3.221,61  2.000  
 
Udgifter i alt 414.750 364.450,11  426.750 
 
Resultat -9.750  21.209,42  3.250 
 
 
1) Medlemstallet udgjorde ved udgangen af 2009 743 medlemmer: 279 kandidater og 464 
studerende. 
2) Dækker Acta 3 + 4 2008 og 1 + 2 2009.  
3) Det lykkedes ikke at få nogen militærnægter i efteråret 2009. 
4) Foreningen har ikke længere nogen web-ansvarlig, hvad hjemmesiden efterhånden også bærer lidt 
præg af. Der arbejdes på at få en ny web-ansvarlig i 2010. 
 
 
 Den 29. januar 2010 



Dansk Sociologforening 
 
Balance 2009 
 
Kasse 0,00 
 
BG Bank: 
Giro 70.921,94 
Opsparingskonto 171.818,02 
Checkkonto 699,73 
Kongreskonto 0,00 
 ___________ 
 
I alt 243.439,69 
 
 
 
Tilgodehavende: 
Kontingenter + kongrestilgodehavende 10.102,00 
 
Egenkapital pr. 01.01.2008  232.332,27 
Overskud 2007  21.209,42 
  ___________ 
 
Egenkapital i alt  253.541,69 
 
Balance 253.541,69 253.541,69 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Den 29. januar 2010 
 
 
 
 
 





Beretning fra tidsskriftet Dansk Sociologi 2009 
 
Hvad angår økonomien for nærværende beretningsårs vedkommende, viser det vedlagte regnskab et 
underskud på kr. 23.024 og en negativ formue på kr. 8.411. Redaktionen er ikke særligt foruroliget 
over disse forhold. Underskuddet kunne i et vist omfang dækkes af en oparbejdet formue, og at 
denne formue er negativ ved årets udgang betyder langt fra, at tidsskriftet herefter må belave sig på 
en negativ formue fremover. Der er eksempelvis betydelig variation de enkelte år, hvad angår 
midler fra Copy-Dan, der i 2009 var noget mindre end i de foregående år. Det er imidlertid med 
regnskabet også signaleret, at tidsskriftet ikke kan udkomme uden publikationsstøtte fra FSE, der 
for hvert af årene 2007, 2008 og 2009 har været på kr. 65.000. Omvendt er det også signaleret, at 
tidsskriftet netop kan udkomme med en underskudsgaranti af denne størrelsesorden, og der er netop 
indgivet fornyet ansøgning til FSE om en underskudsgaranti igen lydende på kr. 65.000 for hvert af 
årene 2010, 2011 og 2012. Redaktionen har en begrundet formodning om, at ansøgningen vil blive 
imødekommet 
 
Hvad angår det redaktionelle arbejde, er der som sædvanlig udkommet 4 numre, hvoraf det ene var 
et temanummer om ’Orientalism’ med Jakob Egholm Feldt, Morten Valbjørn og Manni Crone som 
redaktører. Gæsteredaktørerne siges mange tak for deres store indsats. Der blev i de fire numre i alt 
publiceret 16 artikler, 1 essay, 3  kommentarer, 6 review-essays og 15 anmeldelser.    
 
Abonnementerne fordeler sig for 2009's vedkommende på de enkelte kategorier som følger - med 
tallene for de forrige år til sammenligning: 
 

 
Abonnementstallet ser således ud til at stabilisere sig på omkring 1050 abonnementer, hvor 
der dog er en betragtelig vækst i antallet af studenter-medlemsabonnementer, hvad er  
opløftende både for tidsskriftet og foreningen. 
 
Afslutningsvis skal det blot anføres, at redaktionen i 2009 har bestået af Thomas P. Boje; Rasmus 
Antoft, Allan Madsen; Mai Heide Ottosen, Manni Crone, Esther Nørregaard-Nielsen og Ingvill 
Stuvoy. Mai Heide Ottosen, Manni Crone og Esther Nørregård-Nielsen er på valg til redaktionen. 
Mai Heide Ottosen og Esther Nørregård-Nielsen er indstillet på genvalg, hvorimod Manni Crone 
ønsker at udtræde af redaktionen. Redaktionen siger Manni Crone mange tak for hendes store 
indsats i redaktionen.  
 
På redaktionens vegne 
 
Med venlig hilsen 
 
Allan Madsen 
   

 2009  2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Institutionsabonnementer 156 162 177 183 191 193 198 205
Personlige abonnementer 65 63 66 76 71 67 73 75
Studenterabonnementer 53 51 55 86 78 85 94 81
Medlemsabonnementer:    
Almindelige  279 267 296 295 304 291 283 292
Studerende 464 439 474 495 483 377 337 343
Fri-abonnementer 27 27 27 27 27 26 26 24
I alt 1044 1009 1095 1162 1154 1039 1011 1020



















Årsberetning 2009 
 
Nordisk Sosiolog Forbund (NSF) http://www.nordicsociologicalassociation.org/pub/ 
 
Den næste nordiske sociologkongres er blevet udsat et år på grund af ISA kongressen i 2010 i  Gö-
teborg og afholdes den 4-7 august 2011 i Oslo. Temaet bliver Power and Participation. Der er opret-
tet en hjemmeside til kongressen, hvor der kommer yderligere informationer i løbet af 2010: 
http://www.nordicsociology2011.org/ 
 
Sociologprofilerne, som der har været arbejdet på i nogle år, er færdige og på foreningens hjemme-
side er der adgang til alle 5 landes profiler. 
 
Redaktionen af Acta ligger fortsat i Sverige, men planen er at den skal overgå til Norge fra 2011. 
Redaktionsarbejdet forløber godt omend der lejlighedsvis er problemer med editorial board, som 
giver forsinkelser i publicerigstiderne. Generelt er publiceringstiderne dog faldet i forhold til tidli-
gere og ratingen af tidsskriftet er også forbedret. Samtidig betyder samarbejdet med Sage en betyde-
lig forbedring af NSF’s økonomi, der også kommer de nationale medlemsforbund til gode i form af 
nedsatte kontingenter. 
 
Den forbedrede økonomi har desuden åbnet mulighed for at NSF kan støtte projekter, der bidrager 
til at styrke det nordiske samarbejde. 
 
NSF har valgt at støtte ISA kongressen i Göteborg med henblik på at styrke fokus på nordisk socio-
logi dels i forhold til det internationale socilogmiljø men også i forhold til at udbrede kendskabet til 
sociologi i de nordiske lande. Dette skal bl.a. ske gennem støtte til de nordiske semi-plenary sessio-
ner, støtte til etablering af en nordisk pressestrategi og et ”newsroom” samt gennem støtte til unge 
nordiske forskeres deltagelse. 
 
En diskussion af sprogpolitikken i NSF er påbegyndt. Igennem mange år har man klaret sig på de 
skandinaviske sprog suppleret med engelsk på kongresser og i styrelsen, men siden midten af 
90’erne har man oplevet problemer begge steder, fordi der kommer flere og flere kongresdeltagere, 
der ikke behersker et af de skandinaviske sprog og også i styrelsen har der i perioder været repræ-
sentanter, som dette voldte problemer. Omvendt finder mange, at det er vigtigt, at der er et forum 
for videnskabelige præsentationer på de skandinaviske sprog. 
 
 
Kirsten Meyer 



Årsberetning 2009 
 
International Sociological Association (ISA) http://www.isa-sociology.org/ 
 
2009 har været et relativt stille år præget af forberedelserne til den næste verdenskongres, der afhol-
des 11. til  17. juli 2010 i Göteborg. Yderligere oplysninger om kongressen, herunder deadlines for 
abstracts og papers samt oplysninger om tilmelding og andre praktiske forhold kan findes på for-
eningens hjemmeside: http://www.isa-sociology.org/congress2010/ 
 
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 



Beretning fra Sociologisk Institut, Københavns Universitet - 2009 
 
Også i 2009 har der været et godt samarbejde mellem Sociologisk Institut og 
Sociologforeningen. Både studerende og ansatte på Sociologisk Institut har benyttet sig af 
Sociologforeningens arrangementer i 2009, hvoraf en del er blevet afholdt på Center for 
Sundhed og Samfund (hvor Sociologisk Institut ligger). Samtidigt har 
Sociologforeningen og Sociologisk Institut haft et tæt samarbejde omkring 
administrationen af Sociologforeningen. Dette har som sædvanlig fungeret upåklageligt. 
Redaktionen af Sociologforeningens tidsskrift Dansk Sociolog har også haft base på 
Sociologisk Institut og samarbejdet heromkring har – også som sædvanligt – fungeret til 
alles tilfredshed. Tidsskriftet udgør stadigt et centralt omdrejningspunkt for publicering af 
sociologisk forskning i Danmark (og Norden).  
 
I samarbejde med Sociologforeningen har Sociologisk Institut desuden haft ansvaret for 
afviklingen af den seneste udgave af Dansk Sociologkongres. Denne løb af stablen i 
januar 2010 med kongrestemaet Kosmopolis. Der deltog omkring 250 studerende og 
forskere i kongressen i løbet af kongresdagene, hvilket var ganske tilfredsstillede. Det 
vidner om sociologiens stærke forankring i de samfundsvidenskabelige miljøer i 
Danmark og om behovet for at sociologer (og tilgrænsende fagmiljøer) mødes for at 
drøfte nye og gamle sociologiske problemstillinger. 
 
På Sociologisk Institut ser vi i 2010 frem til et fortsat godt og givtigt samarbejde med 
Sociologforeningen. 
 
Med venlig hilsen 
 
Carsten Strøby Jensen 
Institutleder, Sociologisk Institut.  



Årsberetning for Sociologiafdelingen ved Institut for Statskundskab, Aarhus 
Universitet. 

 

Papers: Sociologiafdelingen har i løbet af efterårssemestret afholdt en åben fremlæggelsesrække 
med i alt seks bidrag:  

• Lars Thorup Larsen: “Smoking bans, health and science: A comparative study of policy 
networks and smoking policies in England, Germany and Denmark”. 

• Deborah Stone: “Bringing Altruism Back into Democratic Theory”.  
• Jørn Loftager: ”Værdier, politik og deliberativt demokrati”.  
• Gorm Harste: ”Magtens autopoiesis”.  
• Lasse Lindekilde: ”Kan officielle de-radikaliseringstiltag føre til øget radikalisering: Hvad 

mener unge muslimer i Århus?” 
• Thomas Olesen: “Power and Global Activism”. 

Konferencer: I december arrangerede Gitte Sommer Harrits og Lars Thorup Larsen en 
minikonference over temaet: “The Sociology of Welfare and Soldarity”, hvor knap 40 forskere og 
studerende deltog. Foredragsholderne var: Deborah Stone, Jørgen Goul Andersen, Jørn-Henrik 
Petersen og Marie Østergaard Møller. Lars Thorup Larsen, Michael Bang-Petersen, Jørn Loftager 
og Gorm Harste var discussants. 

Besøg: I efteråret havde afdelingen besøg af Deborah Stone (visiting professor). Deborah Stone har 
været meget aktivt involveret i afdelingens aktiviteter og fremtidigt samarbejde er under 
planlægning.  

Ansættelser: Lasse Lindekilde blev pr. 1/1 2009 ansat som post.doc./adjunkt; Jørgen Goul 
Andersen blev pr. 1/11 2009 ansat som professor; Marie Østergaard Møller blev pr. 1/11 2009 ansat 
som post.doc./adjunkt. 

Ph.d. forsvar: Marie Østergaard Møller forsvarede sin Ph.d. afhandling i november 2010: 
“Solidarity and categorization: Solidarity perceptions and categorization practices among Danish 
social workers”. 

Bevillinger: Gitte Sommer Harrits og Marie Østergaard Møller har hjemtaget bevilling på 
2,750,000 kr. til et treårigt projekt med titlen: ”Kategorisering blandt markarbejdere”. 

Undervisning: Der er i foråret 2009 oprettet en suppleringsuddannelse i sociologi ved Aarhus 
Universitet.  Uddannelsen er et samarbejde mellem Institut for Filosofi og Idéhistorie, Institut for 
Statskundskab og Institut for Antropologi, Arkæologi og Lingvistik og den har 22 indskrevne 
studenter. 

 

Thomas Olesen 



Beretning fra Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg 

Universitet, 2009. 
 
Set fra det sociologiske miljø i Aalborg har 2009 været et begivenhedsrigt år med mange aktiviteter, 
studiereformer og nyansættelser. Således kan vi i bakspejlets skær se tilbage på 2009 som et godt, men 
også et særdeles travlt år her i Aalborg. 
 
I oktober afholdt vi - vanen tro - en meget velbesøgt og succesfuld minikonference for de studerende 
med temaet "Poetisk fantasi i sociologien". Oplægsholderne var bl.a. Gunhild Agger, Lise Drewes 
Nielsen og Flemming Røgilds. Det var tydeligt at se, hvorledes netop diskussionen om affiniteten 
mellem samfundsvidenskab og litteratur, film og poesi var noget, der optog såvel de studerende som 
undervisere. I skrivende stund er vi således ved at færdiggøre en bog om den poetiske fantasi, som bl.a. 
udspringer af denne konference. 
 
Ellers har 2009 fortrinsvis stået i studierevisionernes tegn. For det første betød en omkalfatring af 
basisuddannelsen, at vi allerede fra 2. semester (modsat hidtil fra 3. semester) overtager det faglige 
ansvar for de sociologistuderende, således at basisåret nu reelt er halveret.  
Det har bevirket en del omrokeringer og nyskabelser, men det er vores forventning og forhåbning, at 
disse justeringer kommer til at betyde, at de studerende både får mere sociologi end hidtil og også 
endnu bedre sociologi. På kandidatuddannelsen har vi ligeledes netop gennemført en modulisering af 
vores 7. semester - der tidligere bestod af obligatoriske forløb - således at de studerende nu selv kan 
sammensætte deres 7. semester ud fra egne ønsker - her kan de vælge mellem tre metodeforløb og tre 
teoriforløb. Ligeledes har vi udbygget vores udbud af specialiseringer i årets løb, så der nu er 15 
specialiseringer at vælge mellem på kandidatuddannelsen. 
 
På forskningssiden har der også været stor aktivitet med udgivelse af en lang række danske og 
internationale bøger, så til trods for at meget energi kontinuerligt lægges i uddannelsen, så er der 
heldigvis også tid til at bidrage markant til dansk sociologisk forskning. 
 
Slutteligt opstartede vi her på tærsklen til 2010 en ny masteruddannelse i Humanistisk Palliation (med 
fokus på uddannelse og forskning i omsorg og pleje for uafvendeligt syge og døende), hvor adskillige 
af underviserne fra sociologiuddannelsen indgår, og hvor der også undervises i bl.a. sociologi og 
dødens sociologi. Vi ser frem til samarbejdet om den nye uddannelse, som er den første af sin slags i 
Skandinavien. 
 
Ellers vil vi gerne benytte lejligheden til at takke alle samarbejdspartnere i sociologimiljøet for faglige 
indspark og sociale sammenkomster i det forgangne år, ikke mindst for censorindsatsen her på stedet 
og for at bidrage til et godt og rummeligt sociologisk miljø i Danmark. Vi ser frem til mere fra samme 
skuffe i 2010. 
 
På sociologiuddannelsens vegne 
 
Michael Hviid Jacobsen 



 
 
 
Valg til Sociologforeningens bestyrelse 2010. 
 
 
Vi opfordrer medlemmer af foreningen til at opstille til valg. Kontakt formand Rasmus 
Willig på 40281554 eller skriv på willig@ruc.dk. 
 
 
Valg 2010 Navn På valg Mulighed for 

genvalg 
Formand Rasmus Willig Ja Ja 
Næstformand Anders Blok Ja Ja 
Bestyrelsesmedlem Sabine Klinker Ja Ja 
Bestyrelsesmedlem Kristian Karlson Ja Ja 
Bestyrelsesmedlem Anders Petersen Ja Ja 
Bestyrelsesmedlem Lars Damgaard Ja Ja 
Bestyrelsesmedlem Kirsten Meyer Nej Nej 
Studenterrepræsentant Rasmus Karkov Ja Ja 
Studenterrepræsentant No Emil Kampmann Ja Ja 
Suppleant til 
bestyrelsesmedlem 

Ida Willig Ja Ja 

Suppleant til 
bestyrelsesmedlem 

Gorm Harste Ja Ja 

Suppleant for 
studenterrepræsentant 

Mathias Herup 
Nielsen 

Ja Ja 

Suppleant for 
studenterrepræsentant 

Ledig plads           -           - 

 
 
ISA: Kirsten Meyer 
ESA: Ledig plads 
NSA: Kirsten Meyer og Rasmus Nørlem Sørensen (På valg) 
 
 
Ikke på valg: 
Webmaster: Jesper Nielsen 
Revisorer: Heine Andersen og Martin Munk 
Sekretær: Lene El Mongy 
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