
Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening                                               
d. 14. september 2016 kl. 17-19, KU, lokale 16.1.62 

 
Orienteringer: 

1. Korte orienteringer: status på rekruttering af student; status på kontrakt med DJØF.  
 

2. Status på arrangementer efterår 2016 (Alle tovholdere præsenterer) – indhold, tid, 
sted? 
-    Douglas McAdam: Sociale bevægelser og racepolitik i efterkrigstidens USA 

(Anna - Jonas Toubøl, KU er medarrangør): 20. september 2016 kl. 16-18, KU. 
o Søren er fotograf. 

- Mail om cofunding sendes rundt i DK 
- Spoken Words  (Anders og Benjamin): 26. oktober 2016 kl. 19-23, Jazzhouse.  

o Holdet til arrangementet er næsten sat. De sidste deltagere mangler fortsat. 
Kontrakt med Jazzhouse er foretaget. 

o Promovering samt billetomstændigheder mangler endnu. Det er det næste skridt.  
o Billetter foregår via Billetto, opfordring til interesserede til at købe billetter. 

Jazzhouse har erfaring med dette billetsystem. Individuel tilmelding på Billetto 
og derefter resten i døren. 

o Mediekontakt. Uniavisen? Dansk Sociologi – kunstnerisk formidling af 
sociologiske tematikker (lille skriv i debatsektionen). 

-     Sociologen som iværksætter (Anders og Søren): november 2016. 
o Evt. en tredje part. 
o Networking, hvor oplægsholderne er til stede. De der har en ide kan blive og 

diskutere den med andre interesserede og oplægsholderne.  
o Tape på gulvet ideer.  
o Vincent Hendricks som ordstyrer? 
o Kaospiloter har eventuelt erfaring med netværksdelen. 

 
      2.   Kort om forårets arrangementer:  

- Ny Nordisk Far v. Anna Sophie Bach  og xx (Søren): februar 2016? 
o Sammen med generalforsamlingen. Uge 6.  
o Kenneth Reinicke. De unge fædre.  
o Evt. en praktiker. Foreningen far, Camilla Gregersen (formand for DM) 

- Angsten for provinsen (Pia, Alberte og Elisabeth). 
o Vi skal finde en dato. 

- Frivillighedsformer (Anne Kirstine, Pelle). 
o Til foråret. 

- Konkurrencestat 2.0 (Pelle, xx) ideer, personkreds, dato? 



o Pelle kontakter Rasmus Willig. 
 

Oplæg og diskussion: 
3. Medlemsundersøgelse 2016 (Anna) 

- Diskussion af resultater (rapporter rundsendt til hele bestyrelsen d. 1/9) 
• Forslag til mulige strategier, indsatspunkter 
• Udbydelse af kurser kun for medlemmer. Eksklusivitet.  
• Muligheder for netværksdannelse – også i forbindelse med udbydelse af 

kurser  
• Hvervning af studerende rundt i DK, skabelse af skabelon, VIP el. Gamle 

involverede beskæftiger med det 
• Praktiker eller flere i bestyrelsen. Kontaktskabende 
• Bevar tidsskrift samt nyhedsbrev 
o Opfordring til tidsskriftets redaktion, om at deltage i et årligt bestyrelsesmøde.  
• Samlet program for arrangementer kan laves  
• Hvervning af forskere ved konferencer (samt studerende) 
• Arrangementer og tidsskrift hænger sammen. Fødekæder ml. Disse instanser 
• Medlemsdatabase opdateres 
• Cofunding mail 

 
o Strategier over for målgrupper. 

 
4. Undersøgelse af sociologiske forsknings- og uddannelsesmiljøer i Danmark 

(Emma/Pelle). 
o Nedsættelse af udvalg. 
o Inspiration til bruttoliste. 

 
5. Nordisk Sociologforening (Pelle/Anne Kirstine). 

 
6. Kommunikationsgruppen (Alberte, Anne-Kirstine og Kirsten) 

o Næste nyhedsbrev. 


