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Generalforsamling i Dansk Sociologiforening 
25. januar 2018 kl. 17.00 på Syddansk Universitet, Esbjerg, Niels Bohrs Vej 9. 6700, 

Esbjerg, lokale 291. 

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af referent. 

3. Formandens beretning og kommende indsatser. 

4. Kassererens beretning – herunder foreningens årsregnskab for 2017. 

5. Budget for foreningen i 2018, herunder fastsættelse af kontingent og afstemning vedr. 

kampagne-kontingentnedsættelse til studerende. 

6. Beretning fra NSF. 

7. Beretning fra ISA. 

8. Beretning fra Sociologisk Institut, KU. 

9. Beretning fra Aalborg Universitet. 

10. Beretning fra Syddansk Universitet, Esbjerg. 

11. Beretning fra DPU. 

12. Beretning fra CBS. 

13. Beretning fra RUC. 

14. Behandling af foreliggende forslag. 

15. Valg af redaktionen til Dansk Sociologi. 

16. Valg af bestyrelse til Dansk Sociologiforening. 

17. Valg af repræsentanter til internationale organisationer 

18. Valg af revisorer. 

19. Eventuelt. 
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1. VALG AF DIRIGENT 

Næstformand Pelle Korsbæk Sørensen blev valgt til dirigent.  

2. VALG AF REFERENT 

Studentermedhjælper Nanna Pagh Bugge blev valgt til referent.  

D. 11. januar 2018 indkaldte bestyrelsen til generalforsamlingen. Indkaldelsen skete med 14 

dages varsel og er dermed i overensstemmelse med vedtægterne.  

Punkt 6a ”Beretning fra Dansk Sociologi” blev tilføjet dagsordenen. Dagsordenen blev godkendt.  

3. FORMANDENS ÅRSBERETNING 

Beretning fra formanden udkom i Sociologi-NYT nr. 184 januar 2018, og formanden, Anna Ilsøe, 

fremlagde dette for forsamlingen.  

Formanden fremlagde i sin beretning, at medlemsudviklingen er vendt. Tidligere har 

medlemstallet været svagt faldende, men i 2017 har antallet af medlemmer været stigende og i 

januar 2018 havde foreningen 600 medlemmer.  

I 2017 stoppede Kristian Karlsson og Benjamin Scwartz i bestyrelsen. Formanden takker for deres 

store indsats.  

Medlemsundersøgelsen i 2016 lagde op til nye strategier for foreningen. Disse strategier har 

foreningen implementeret i 2017.  

1. Samarbejdet mellem foreningen og tidsskriftet Dansk Sociologi er blevet styrket.  

Foreningen har fået Anders Blok som fast kontaktperson for tidsskriftet. Derudover har 

foreningen lavet flere arrangementer med relation til tidsskriftet.  

2. Foreningen har udviklet en startpakke til studerende.  

De nye studerende på SDU, AAU og KU har fået en præsentation af foreningen og merchandise 

med foreningens logo.  
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3. Medlemsdatabasen er blevet opdateret med mailadresser.  

Tidligere studentermedhjælper Janus Emil Mariager har indsamlet e-mail oplysninger på 80 pct. 

af foreningens medlemmer. I starten af 2018 laver Kirsten Meyer et automatisk opdateret 

medlemsregister.  

4. Tilskudsmuligheder til arrangementer  

Foreningens budget har givet mulighed for økonomisk at støtte lokale initiativer. I løbet af året 

har foreningen haft gode erfaringer med at lave arrangementer med samarbejdspartnere. Dette 

vil foreningen fortsætte med i det kommende år.  

5. Foreningen har udsendt det halvårlige program omkring hver semesterstart.  

 

6. Bestyrelsen har et medlem udenfor universitetsverden.  

Tidligere var Anna Sofie Bach repræsentant for verden udenfor universitet men har i år fået en 

post doc ved Syddansk Universitet. Anders Hjort Trolle har fået job ved Rockwool Fonden og 

bestyrelsen har således stadig et medlem uden universitetsansættelse.  

7. Foreningen har udbudt metodekurser eksklusivt for medlemmer.  

I løbet af året har foreningen udbudt tre metodekurser, som har vist sig meget populære og 

medført nye indmeldelser i foreningen. Foreningen vil fortsætte succesen i 2018. 

Formanden berettede om det nye samarbejde med DJØF. 2017 har været præget af 

opstartsvanskeligheder, som har medført forsinkelser af udgivelsen af tidsskriftet. Foreningen 

har fået en ny og erfaren kontaktperson hos DJØF og der forventes normal kadence i 2018.  

Formanden sluttede beretningen af med at nævne Nordisk Sociologi Kongres, som afholdes i 

august 2018 i Aalborg. Pelle Korsbæk Sørensen er formand for NSA og meget involveret i 

forberedelserne til kongressen.  

 



4 
 

4. KASSERERENS ÅRSBERETNING, HERUNDER 
FORENINGENS ÅRSREGNSKAB 2017 

Foreningens kasserer Elisabeth Hultcrantz var ikke til stede på mødet. Beretningen blev derfor 

læst højt af Pelle Korsbæk Sørensen, som den fremgår af Sociologi-NYT nr. 184 januar 2018.  

Af beretningen fremgår det, at medlemstallet er steget i løbet af året. Stigningen er sket for 

gruppen studerende, ledige og pensionister.  

Foreningen havde budgetteret med underskud, men er endt med et overskud. Overskuddet 

skyldes primært, at der er brugt færre penge på møder end forventet og et overskud fra 

tidsskriftet Dansk Sociologi. Det blev på Generalforsamlingen noteret, at der i 2017 var en 

engangsindtægt fra tidsskriftet på 126.149,26, som både dækker over en indtægt fra Copy Dan 

på 89.000 og et restbeløb fra den projektkonto, som tidsskriftet tidligere havde på Sociologisk 

Institut. Indtægten fra Copy Dan var højere end de forventede 50.000 og må forventes ikke at 

være lige så højt i de kommende år.  

I aftalen med DJØF har moms ikke været inkluderet i prisen, og udgiften til DJØF har derfor 

været væsentlig dyrere end beregnet. Dette skal der tages højde for i de kommende års 

budgetter. Foreningen har tidligere på året fået en revisor til at undersøge sagen. Det vil være 

dyrere for foreningen at blive momsregistreret end at fortsætte uden momsregistrering.  

Der var budgetteret med penge til en sommerskole. Denne er ikke blevet afholdt, da modellen 

tidligere viste sig ikke at være en succes.  

Kassererens beretning godkendes. 

5. BUDGET FOR FORENINGEN I 2018, HERUNDER 
FASTSÆTTELSE AF KONTINGENTEN OG AFSTEMNING 
VEDR. KAMPAGNE-KONTINGENTNEDSÆTTELSE TIL 
STUDERENDE.  

Foreningens formue er budgetteret til at blive mindre i 2018. Ønsket har været at investere dele 

af formuen i foreningens virke, uden at nedbringe formuen for drastisk. På budgettet for 2018 er 

der tilføjet en særlig post til lokale foreningers arrangementer. Posten til studentermedhjælper 

er steget pga. det forhøjet antallet af arrangementer og kommunikation i forbindelse hermed. 
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Det budgetterede underskud bliver dog muligvis ikke så stort som forventet. Der er ikke 

budgetteret med et muligt overskud for kongressen, og foreningen vil i 2018 få refusion for det 

manglende fjerde nummer af tidsskriftet i 2017.  

Der var ingen indsigelser fra revisorerne eller resten af de tilstedeværende over årsregnskabet.  

Bestyrelsen fremlagde sit forslag om kampagne-kontingentnedsættelse. Forslaget består i, at 

studerende vil kunne få medlemskab til 300 kr. i stedet for 400 kr. i 2018 fra og med vedtagelsen 

på generalforsamlingen.  

Pia Heike Johansen vil forhøre sig om instituttet på SDU vil støtte nogle medlemskaber for 

studerende, hvis de studerende i stedet vil varetage nogle af de aktiviteter, som de ansatte pt. 

arrangerer.  

Kassererens budget godkendes. Desuden godkendes fastsættelsen af kontingent og kampagne-

kontingentnedsættelsen.  

6.A BERETNING FRA DANSK SOCIOLOGI 

Beretningen blev fremlagt af Anders Blok, som den fremgår af Sociologi-NYT nr. 184 januar 2018. 

Anders Blok fortæller, at overgangen til DJØF viste sig vanskelig. Dansk Sociologi leverede 

tidsskrifterne til tiden, men de er udkommet med forsinkelser. De ser det som positivt, at 

tidsskriftet har fået en ny kontaktperson i DJØF. Der vil fortsat være dialog om arbejdsgangene 

og kontrakten i 2018. Nummer 3 2017 er på trapperne og temanummer om Digitale metoder (nr 

1. 2018) følger snarligt.  

Anders Blok understregede, at tidsskriftet stadig gerne modtager bidrag fra både studerende og 

færdiguddannede. Desuden har tidsskriftet fået en ny hjemmeside, som de er begejstrede for.  

Dansk Sociologiforening og Dansk Sociologi søger fortsat stærkere integration og samarbejde i 

det kommende år.  

Jonas Thorborg Stage forslog et arrangement for studerende i samarbejde med tidsskriftet om 

akademisk skriftlighed. Der kunne evt. også laves en forespørgsel til ACTA.  
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6. BERETNING FRA NSA 

Beretningen blev fremlagt af Pelle Korsbæk Sørensen, som den fremgår af Sociologi-NYT nr. 184 

januar 2018. 

Anne-Kirstine Mølholt og Pelle Korsbæk Sørensen er tidligere valgt som repræsentanter for NSA. 

Anne-Kirstine Mølholt har været på barsel, men Pia har varetaget posten som repræsentant for 

hende i år.  

Til august afholdes der nordisk kongres i Aalborg. Det bliver særligt billigt for de studerende og 

de ph.d.-studerende. Call for sessions er startet. 

Pelle Korsbæk Sørensen tilføjede en rettelse til beretningen i Sociologi-NYT nr. 184: Redaktionen 

af ACTA Sociologica overgår til Island og ikke til Finland.  

7. BERETNING FRA ISA 

Beretningen blev fremlagt af Anna Ilsøe, som den fremgår af Sociologi-NYT nr. 184 januar 2018. 

Verdenskongressen bliver afholdt i i Toronto i 2018. Man kan registrere sig til kongressen og få 

rabat som medlem af ISA.  

8. BERETNING FRA SOCIOLOGISK INSTITUT, KU 

Institutleder Janus Hansen var i ikke til stede og beretningen blev derfor ikke fremlagt, men 

opfordres til at blive læst i Sociologi-NYT nr. 184 januar 2018. 

9. BERETNING FRA AALBORG UNIVERSITET 

Studienævnsformand Jakob Skjøtt-Larsen var ikke til stede og beretningen blev derfor ikke 

fremlagt, men opfordres til at blive læst i Sociologi-NYT nr. 184 januar 2018. 

Pelle Korsbæk Sørensen tilføjede, at AAU CPH havde besøg af sociologistuderende fra Aalborg, 

som deltog i foreningens arrangement med Søren Juul.   
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10. BERETNING FRA SYDDANSK UNIVERSITET, ESBJERG  

Uddannelsesansvarlig Lind Haase Svendsen var i ikke til stede og beretningen blev derfor ikke 

fremlagt, men opfordres til at blive læst i Sociologi-NYT nr. 184 januar 2018. 

Pia Heike Johansen supplerede, at forskningsgruppen på SDU er blevet mere og mere etableret i 

løbet at året. 

11. BERETNING FRA DPU 

Afdelingsleder Christian Christrup Kjeldsen var i ikke til stede og beretningen blev derfor ikke 

fremlagt, men opfordres til at blive læst i Sociologi-NYT nr. 184 januar 2018. 

12. BERETNING FRA CBS 

Brooke Harrington var ikke til stede og beretningen blev derfor ikke fremlagt, men opfordres til 

at blive læst i Sociologi-NYT nr. 184 januar 2018. 

13. BERETNING FRA RUC 

Benjamin Schwarz var ikke til stede og beretningen blev derfor ikke fremlagt, men opfordres til 

at blive læst i Sociologi-NYT nr. 184 januar 2018. 

Anna Ilsøe tilføjede, at Kristoffer Kropp har fået bevilling til at undersøge relationen mellem 

sociologisk forskning og europæisk forskningspolitik. 

13. BEHANDLING AF FORELIGGENDE FORSLAG 

Bestyrelsen har ikke modtaget nogle foreliggende forslag.  

14. VALG AF REDAKTIONEN TIL DANSK SOCIOLOGI 

Thomas Olesen, Anders Blok og Troels Schultz Larsen var på valg og indstillet på genvalg. Signe 

Hald Andersen var trådt ud og redaktionen havde en ledig plads til et nyt medlem fra ’den 

private sektor’. Analysechef i Egmont Fonden Heidi Sørensen blev indstillet til valg.  

Alle opstillede blev valgt ved applaus. 
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15. VALG TIL BESTYRELSE I DANSK SOCIOLOGIFORENING 

Følgende var på valg:  

Anna Ilsøe var på valg som formand.  

Anders Hjort Trolle, Anne-Kirstine Mølholt er på genvalg.  

Alberte Alsø Dokkedal var på valg som ordinærmedlem. Alberte Alsø Dokkedal er 

færdiguddannet og er derfor ikke længere studenterrepræsentant.   

David Reimer var på genvalg som suppleant. 

Marie Bruvik Heinskou var på valg som suppleant.  

Søren Lund Frandsen var på genvalg som studenterrepræsentant.  

Emma Steffensen Bach var på valg som studenterrepræsentant.  

Jonas Thorborg Stage var på valg som suppleant for studenterrepræsentant. 

Ingen ønskede en lukket afstemning og bestyrelsen blev valgt ved håndsoprækning.  

Alle opstillede blev valgt ved applaus. 

17. VALG AF REPRÆSENTANTER TIL INTERNATIONALE 
ORGANISATIONER 

Pelle Korsbæk Sørensen og Anne-Kirstine Mølholt var på valg som repræsentanter for NSA og blev 

valgt ved applaus.  

Ingen andre repræsentanter for internationale organisationer var på valg.  

18. VALG AF REVISORER 

Heine Andersen og Kirsten Meyer stillede op som eksterne revisorer og blev valgt ved applaus. 
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19. EVENTUELT 

Bestyrelsen fremhævede, at suppleanter forventes at være aktive i bestyrelsen og deltage i 

møder – evt. via Skype. De er derved ikke kun aktive ved fx sygdom eller barsel. Der ydes støtte 

til eventuelt transport til møderne.  

Dirigent Pelle Korsbæk Sørensen takker for god ro og orden på generalforsamlingen. 

 

Anna Ilsøe, formand   Pelle Korsbæk Sørensen, dirigent 

……………………………………………………  …………………………………………………… 

 

 

 


