
Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening                                               
d. 12. oktober 2016 kl. 17-19, KU, lokale 16.1.62 

 
Til stede: Anna Ilsøe, Asta Breinholt Lund (suppleant), Elisabeth Hultcrantz, Kirsten 
Meyer, Anders Hjort Troll, Pia Heike Johansen, Anne-Kirstine Mølholt, Benjamin 
Schwarz, Pelle Korsbæk Sørensen, Janus Emil Mariager (student). 
Afbud: Søren Lund Frandsen. 
 
Ordstyrer: Anna Ilsøe 
Referent: Janus Emil Mariager (student). 

 
Orienteringer: 

1. Korte orienteringer: ny student; tilskudsmulighed udmeldt til institutledere; feedback 
på Douglas McAdam arrangement. 
o Alle får den nye studentermedhjælpers telefonnummer. 
o Tilskudsmulighed: betingelse at medlem af foreningen skal være medarrangør. 
o Sociologi er kommet med i ”institutnavnet” på SDU. Anna skal bruge mailadressen på 

institutlederen. 
o Douglas McAdam: Vellykket. Godt format med flere arrangører. Når bredere ud. 

 
2. Status på arrangementer efterår 2016 (Alle tovholdere præsenterer) 
- Spoken Words (Anders og Benjamin): 26. oktober 2016 kl. 19-23, Jazzhouse. 

o Første øvelsesgang er gennemført.  
o Tovholderne er fulde af fortrøstning.  
o Billetsalget er åbent (90 billetter).  
o Primære målgruppe er studerende.  
o Tovholdere skriver ny beskrivelse til hjemmesiden. 

 
- Sociologen som iværksætter (Anders og Søren): november 2016. 

o 22. november i bygning 35 på CSS. Tidligst klokken 16:30. 
o To speakere: Frederik Christiansen Boll (Ingerfair) og en fra Analyse&Tal. 
o Tovholderne booker lokale hurtigst muligt. 
o Der skal være ordentlig mad. Mætte mennesker netværker bedre. Der skal tilmelding 

på. 
o Det skal ikke være karrierevejledning. Blød facilitering af netværksdelen. 

 
3. Kort om forårets arrangementer:  
- Ny Nordisk Far v. Anna Sophie Bach samt generalforsamling (Søren): 2. februar 2016 



o Navnet på arrangementet er ikke fastlåst. Det kommer til at handler om nye 
baglandsmænd, som Anne Sophie Bach skrev Ph.d. om. 

 
- Angsten for provinsen (Pia, Alberte og Elisabeth) 

o Som udgangspunkt tirsdag d. 7. marts 2017 (kl. 17-19). 
o Annette Aagaard Thuesen (unge der flytter til Esbjerg), Helle Nørgaard og Pia Heike 

som oplægsholdere. 
 

- Frivillighedsformer (Anne Kirstine, Pelle) 
o Slutningen af april. På Aalborg Universitet i Sydhavnen. 
o Dansk Sociologi temanummer om frivillighed. 

 
- Rasmus Willig (Pelle, xx) 

o Afventer svar fra Willig.  
o Muligvis i maj. 
o Måske i Alexandersalen (Jura), som dog først kan bookes efter semesterstart. 
o Eventuelt i Christian Hansen Auditoriet eller bygning 35. 

 
Oplæg og diskussion: 

3. Kommunikationsgruppen (Alberte, Anne-Kirstine og Kirsten) 
o Nyhedsbrev. Tovholdere på arrangementer står for at sende tekster til Kirsten snarest. 
o Den nye studentermedhjælper bliver fremtidig tovholder for kommunikation i forhold til 

driften. Sikre sig at hjemmesiden er opdateret og at nyhedsbreve kommer ud. 
o Hjemmesiden tjekkes en gang om ugen. Nyhedsbreve sendes ud cirka to uger før hvert 

arrangement. 
o Instagram. Ambitionen er et større aktivitetsniveau. Stadig en god ide at udlåne 

Instagram-profil til sociologer. Den nye studentermedhjælper skal også være med til at 
administrere Instagram-kontoen. 

o ACTAs Twitter og Facebook skal op på hjemmesiden. Organisationer, som vi er med til 
at finansiere og en del af, skal promoveres på hjemmesiden, når der er noget nyt fra 
dem. De skal markedsføres bedre. 

o Kommunikationsgruppen kommer med udspil til ny strategi. Den nye 
studentermedhjælper kan nemlig arbejde flere timer end den gamle. 
 

4. Medlemsundersøgelse 2016 (Anna) 
- Strategier fra sidste bestyrelsesmøde (se beslutningsreferat). 

o Alle har haft mulighed for at læse medlemsundersøgelsen. 
o Anna læser referatet af undersøgelsen op. Der blev talt om det ved seneste møde (se 

referat fra sidste møde 14/9-16. Det er sendt ud på mail) 
o Den vigtigste strategi fremadrettet: 

1) Sammenhæng mellem arrangementer og temanumre/generelle artikler i Dansk 



Sociologi. Tættere kontakt mellem bladet og foreningen. Aftale med redaktionen på 
Dansk Sociologi (Asta). Redaktionen eller en repræsentant skal være fast deltager på 
første bestyrelsesmøde efter sommerferien. Det skal være et ekstra selvstændigt punkt til 
generalsamling. 
2) De studerende skal vide, at vi findes og at det er ganske naturligt at melde sig ind. 
Udpensle fordelene (tilskud til studenterarrangementer, blade, kan få lov at deltage i 
konferencer). Det skal være i forbindelse med semesterstart (februar). Der er for meget 
information fra forskellige foreninger og organisationer ved semesterstart i september. 
Der skal laves en ”startpakke til studerende”. Studentermedhjælper står for dette 
sammen med en sociologistuderende fra Esbjerg (Pia står for kontakten) og måske en 
fra Aalborg. Asta står for sparring i forhold til at der tidligere er forsøgt på noget 
lignende. Repræsentanter fra Esbjerg og Aalborg får et gratis medlemskab på et år for 
anstrengelserne. Vi kunne udlodde et gratis medlemskab på et år til en 
”studenterambassadør” i andre miljøer også. 

o Øvrige punkter er skubbet til næste møde. 
  

5. Undersøgelse af sociologiske forsknings- og uddannelsesmiljøer i Danmark 
(Pelle/Janus) 
o Hvor er sociologien? Og hvad er den i Danmark i dag? 
o Pelle tager kontakt til Pia angående SDU. Alle må gerne tage kontakt til Pelle. 
o Kristoffer Kropp: Sociologiens historie i Danmark. 
o Definition af en sociolog. Uddannet sociolog, arbejder med sociologi, forsker på et 

institut der hedder noget med sociologi. 
o Fremlæggelse af projektet til generalforsamling. 
o Sættes i gang i løbet af november. 

 
6. Acta Sociologica (Pelle/Anne Kirstine) 

o Pelle og Anne Kirstine har overtage pladserne i Nordisk Sociologiforbund. 
o Danmark har overtaget formandskabet. 
o 2179 medlemmer i alt. Faldende medlemstal. 
o Stort overskud i foreningen. Sidste år blev der givet projektstøttemidler for 100.000 

norske kroner. 
o Pelle og Anne Kirstine udarbejder et call om Nordisk Sociologi.  
o Nordisk Sociologiforbund skal støtte op om Acta i forhold til andre sociologiske 

magasiner. 
o Nordisk Sociologikongres i Aalborg i 2018. 
o At Danmark har formandskabet betyder flere opgaver (indtil videre især for Pelle). 
o Anna har talt med en finne, der forsker inden for arbejdsmarkedet (ligesom Anna). 

Nordisk Arbejdslivskonference suger måske arbejdsmarkedssociologien ud af 
sociologikongresserne. Kan man tiltrække arbejdsmarkedsforskere til den Nordiske 
Sociologikongres? 

o Synergi mellem Nordisk Sociologiforbund og Dansk Sociologiforening. 



 
7. Evt. 

o ”Seniorarrangement”. Elizabeth kontakter Thomas P. Boje. 
o Adobe Illustrator til studentermedhjælp. Der ligger en Software-pakke på KU. Prøv at 

skaffe Indesign. 


