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Indkaldelse
Torsdag d. 2. februar 2017 Kl. 18:45 - 20:00 på Københavns Universitet, Sociologisk Institut,
Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K, lokale 16.2.55.
Et kort over Center for Sundhed og Samfund kan ses her:
http://samf.ku.dk/pdf/SAMF_kort_2013.pdf, hvor lokale 16.2.55 ligger i bygning 16.
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 28. januar 2016.
Sociologinyt 2017 udsendes en uge før generalforsamlingen.
På vegne af bestyrelsen Anna Ilsøe, formand
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Dagsorden for generalforsamling i Dansk Sociologiforening 2. februar 2017
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning og kommende indsatser.
4. Kassererens beretning – herunder foreningens årsregnskab for 2016.
5. Budget for foreningen i 2017, herunder fastsættelse af kontingent.
6. Forslag til vedtægtsændring.
7. Aftale med DJØF vedr. tidsskriftet Dansk Sociologi.
8. Tættere samarbejde mellem foreningen og tidsskriftet Dansk Sociologi.
9. Beretning, regnskab og budget for tidsskriftet Dansk Sociologi.
10. Beretning fra NSF.
11. Beretning fra ISA.
12. Beretning fra Sociologisk Institut, KU.
13. Beretning fra Aalborg Universitet.
14. Beretning fra Syddansk Universitet, Esbjerg.
15. Beretning fra DPU.
16. Beretning fra CBS.
17. Beretning fra RUC.
18. Behandling af foreliggende forslag.
19. Valg af redaktionen til Dansk Sociologi.
20. Valg af bestyrelse til Dansk Sociologiforening.
21. Valg af repræsentanter til internationale organisationer.
22. Valg af revisorer.
23. Eventuelt.

På vegne af bestyrelsen
Anna Ilsøe

2

Forslag til vedtægtsændring
På bestyrelsesmøde den 16. november 2016, blev det besluttet at ændre vedtægterne for Dansk
Sociologiforening, således at det fastslås, hvem der kan tegne foreningen. Dette for at handlinger
udover løbende drift (forretningsfører) og økonomi inden for det vedtagne budget (kasserer) ikke
kræver at den samlede bestyrelse skal godkende.
Bestyrelsen fremsætter derfor et forslag til forelæggelse på foreningens Generalforsamling den 2.
februar 2017:

I henhold til § 22, jf. § 27 i gældende vedtægter for Dansk Sociologiforening foreslår foreningens
samlede bestyrelse, at foreningens vedtægter ændres som følger:

1. Efter § 12 indsættes som
§ 12a
Bestyrelsen kan antage en forretningsfører, der varetager foreningens daglige drift.
Stk. 1. Forretningsføreren kan være den samme person, som er forretningsfører for foreningens
tidsskrift, jf. § 18.
Stk. 1. Bestyrelsen kan meddele prokura til forretningsføreren.

Begrundelse: Foreningen har på nuværende tidspunkt en forretningsfører, der bistår både
foreningen og tidsskriftet. Hensigten med vedtægtsændringen er at tilvejebringe den
vedtægtsmæssige hjemmel til, at forretningsføreren også bistår foreningen, og at foreningens
bestyrelse kan meddele prokura til forretningsføreren vedrørende foreningens forhold.
Forretningsføreren legitimeres derved i forhold til omverdenen, f.eks. banker, der kan være i
tvivl om forretningsførerens beføjelser.
Det er ikke hensigten, at der i øvrigt skal ske ændringer i forretningsførerens daglige virke.

2. I 18, stk. 1, ændres ”tegningsret” til ”prokura”.
Begrundelse: Der er tale om en sproglig ændring, da det formelt er foreningens bestyrelse, der
tegner foreningen, men bestyrelsen kan give prokura til forretningsføreren og de to
redaktionsmedlemmer. Der ændres ikke ved, at forretningsføreren såvel som hvert af de to
redaktionsmedlemmer kan forpligte foreningen indenfor fuldmagtens grænser.

3. Efter § 26 indsættes under overskriften ”Tegningsret” som
§ 26a
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Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand for begges vedkommende i forening
med 2 bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse.
Begrundelse: Vedtægterne indeholder ikke på nuværende tidspunkt en tegningsregel. Det betyder, at
det er den samlede bestyrelse, der skal tegne foreningen, f.eks. i forbindelse med indgåelse af aftaler.
Det er uhensigtsmæssigt, da bestyrelsesmedlemmer kan have forfald, som gør, at de ikke har
mulighed for at underskrive dokumenter og derved er foreningen juridisk ikke i stand til at handle.
Bestyrelsen foreslår derfor en tegningsregel, hvor foreningen kan tegnes af tre
bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være enten formand eller næstformand.
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