Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening
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Emma Steffensen Bach, Pelle Korsbæk Sørensen, Elisabeth Hultcrantz, Lene El Mongy,
Pia Heike Johansen, Anna Ilsøe, Alberte Alsø Dokkedal, Anna Sofie Bach, Anders Hjort
Trolle, Jonas Thorborg Stage og Nanna Pagh Bugge (studentermedhjælper)

Konstituering af bestyrelsen:
• Velkommen til nye og gamle medlemmer
• Valg af næstformand
-

Pelle bliver genvalgt.

• Valg af kasserer
-

Elisabeth bliver genvalgt, men stiller ikke op til næste år.

Korte orienteringer:
• Dansk Sociologikongres og generalforsamling (Anna og Nanna)
-

Kongressen i Esbjerg har været en stor succes. Omkring 110-120 deltog og der
var både gode keynotes og sessions. Heine Andersen afsluttede meget flot
kongressen med et oplæg om Forskningsfrihed og hans power point slides kan
findes på hjemmesiden.

• Forårets program (Nanna)
-

Foreningen har fastlagt arrangementerne i foråret 2018. Programmet består af:

28. februar
-

Foredrag: ”Økonomisk Ulighed i Danmark” ved Niels Ploug (Anders og Søren)
16. marts

-

”Den Sociologiske Fantasi: Når forskning møder Kunst” (Jonas og i samarbejde
med AAU og Dansk Sociologi)
17. marts

-

Metodekursus: ”Fokusgrupper” ved Bente Halkier (Alberte og Emma)
4. april

-

Paneldebat: ”Sociologer gør en forskel – OVERALT” – med fire erhvervsaktive
sociologer (I samarbejde med Sociologisk Institut)
18. april

-

”Organizing Change” ved DeltagerDanmark mfl. (Alberte og Emma)
2. maj

-

Foredrag: ”Gode Penge” med Ole Bjerg (Pelle)

-

Dette års forårsprogram har desuden vist, at det kan være vanskeligt at lave
arrangementer, som passer med tidsskriftets temanumre. Da tidsskriftets
udgivelser har været forsinket, bør arrangementer først planlægges, når
temanumrene er udgivet.

• Sociologisk Magasin (Anna)
- Foreningen udgav i starten af 2018 vores første gratis online magasin.
-

Magasinet udspringer af et behov for et alternativt format end videnskabelige
artikler.

-

Magasinet har til formål at formidle viden om sociologi i Danmark og foreningens
virke.

-

Alle forslag og indlæg er kærkomne.

• Præsentation af foreningen på dansk/engelsk – bidrag til ESA (Anna og Nanna)
-

Anna og Nanna har udformet en ca. fem siders lang tekst om foreningen. Teksten
berører især foreningens formål og aktiviteter med et fokus på foreningens
arbejde i 2017. Derudover har beskrivelsen billeder fra de seneste arrangementer
og Dansk Sociologi Kongres 2018.

-

Beskrivelsen af foreningen er blevet skrevet pga. en opfordring fra ESA.
Derudover vil den engelske version blive brugt på foreningens hjemmeside, som
en engelsk beskrivelse af foreningen og dens virke. Den danske version vil blive
udgivet i Sociologisk Magasin og en forkortet version vil kunne snart kunne findes
på hjemmesiden under ”Historie”.

• Kortlægning af sociologien i Danmark (Nanna og Pelle)
-

Pelle og Nanna har påbegyndt et projekt om kortlægningen af sociologien i
Danmark.

-

Projektet vil bestå af to dele:
1. Geografisk kortlægning af sociologien i Danmark.

-

Den norske sociologiske forening ”Sosiologen” har udformet en liste over
sociologiske institutioner i Danmark. Denne liste vil blive videreudviklet og blive
opdateret med kontaktinformation på alle institutioner.
2. En kortlægning af, hvad det vil sige at være sociolog i Danmark?

-

Nanna vil interviewe forskellige dele af det sociologiske miljø for at skabe en
bedre og mere nuanceret forståelse af, hvad det vil sige at være sociolog i
Danmark.

-

Undersøgelsen vil udkomme som temanumre i Sociologisk Magasin.

-

Det første nummer vil formodentlig bringe interviews med institut- og/eller
studieledere på de sociologiske uddannelser i Danmark. I denne forbindelse vil

Nanna besøge de sociologiske institutter på både KU, AAU-CPH, RUC, DPU, SDU og
AAU.
-

Undersøgelsen vil muligvis kunne lede til en komparativ undersøgelse med andre
nordiske lande.

-

Nanna vil desuden forsøge at få et interview med Kristoffer Kropp på RUC.

• Nordisk Sociologkongres i Ålborg (Pelle)
-

Kongressen finder sted d. 8.-10. august 2018 med en prækonference d. 7. august.

-

Calls til sessions lukker d. 1. marts og der åbnes snart for call for abstracts.

-

Kongressen afholdes i Nordkraft og der ydet et stort tilskud fra NSA så studerende
og ph.d.-studerende kan deltage billigt.

Oplæg og diskussion:
Yderligere ideer til arrangementer (hvornår og hvordan):
• Metodekursus om Python (Emma)
- Emma har kontaktet Snorre og vil eventuelt også invitere Hjalmar.
-

Det skal være et stort fokus på det pædagogisk formidling, da tidligere erfaring
viser, at Python er svært at lære hurtigt.

-

Det skal understreges, at kurset vil fungere som en hestesko til videre
undersøgelse af Python på egen hånd.

• Metodekursus i Mix Method (Jonas)
- Jonas er i kontakt med flere, som er interesserede.
-

Kurset vil formodentlig foregå i oktober.

• Metodekursus: Forløbsstudier (Anne-Kirstine)
-

Anne-Kirstine kommer tilbage i løbet af foråret og er interesseret i at afholde
metodekurset til efteråret.

• Kulturelle indslag
-

Pelle opfordrer til at flere kulturelle indslag med nye formater som fx Sociologisk
Jazz eller Quizz-aften.

-

Anna Sofie foreslår, at vi laver et arrangement i samarbejde med fx CPH DOX, DOX
BIO eller CPH PIX. De har ofte film med sociologisk relevans og vi kunne indlede
filmen med et oplæg om emnet.

-

Anders vil undersøge, om han i samarbejde med sit band kan afholde Sociologisk
Spokenwords. Han vil se nærmere på muligheden inden næste møde d. 8. marts.

• Skattesnyd (Søren og Pia)
-

Søren foreslår et sociologisk perspektiv på skattesnyd.

-

Pias datter har afdækket emnet som en af de første og kunne være interesseret i at
holde et oplæg.

• Kunstig intelligens (Alberte, Emma og Pelle)
-

Interessante emner kunne være: Digitalisering af vores hverdag, Borgerløn og
livskvalitet, Ejerskab af de nye teknologier (her fx med et bredt perspektiv som fx
celler og væv), ny persondata-lov, indsamling af data versus brugen af data.

-

Eventuelt kunne Henrik Scharfe og hans robot inviteres.

• Arrangementer på CBS (Emma)
-

Emma foreslår, at vi laver flere arrangementer på CBS.

-

Christian Borch kunne muligvis holde oplæg.

-

Arrangementet om skattesnyd kunne muligvis afholdes her.

-

Arrangementet skal være engelsksproget.

• Depression, angst, præstation som tidsmarkører (Søren)

-

Fokus kunne især være på studerende, børn og unge.

-

Et muligt emne kunne være krav og forventninger i folkeskolen. I så fald kunne
der tages kontakt til DPU.

-

Intiativer ift. stress som fx mindfulness grupper kunne være et muligt emne. På
psykologi er der evalueringer af initiativer.

-

Et samarbejde med psykologer kunne være oplagt ved dette arrangement.

-

Anders Petersen kunne holde oplæg om Præstationssamfundet.

-

Arrangørerne skal være opmærksomme på ikke at gøre arrangementet for ”sort”,
men også have opløftende aspekter.

• Konference om platforme. (Anna)
- Anna udgiver en ny rapport inden hendes barsel. Hun afholder en konference om
rapporten til efteråret, og den vil muligvis kunne afholdes i samarbejde med
foreningen.
• Den bureaukratiske virksomhedsform (Emma)
-

Bogen udkommer ikke endnu. Arrangementet udskydes derfor til den er
udkommet og bliver formodentlig afholdt i efteråret 2018 eller foråret 2019.

• Digitale metoder (Søren)
-

Arrangementet udskydes til tidsskriftets temanummer er udkommet.

• Forskningsetik (Anna Sofie)
-

Tidsskriftets temanummer om emnet er forsinket. Arrangementet tages op, når
temanummeret er udgivet.

Evt.
• Annas barsel
-

Anna går på barsel d. 15. marts, men vil deltage i forårets møder. Pelle overtager
formandskabet, imens Anna er på barsel.

• Lokalforeningen i Esbjerg
-

Lokalforeningen har udfyldt svar ift. økonomi, forventninger etc.

-

Bestyrelsen drøftede deres svar til Esbjerg. Men der må en yderligere feedback til
grundet et dilemma med nogle økonomiske aspekter og to modstridende
paragraffer, der skal afklares.

