Referat til bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening
mandag d. 16. april, 2018 kl. 17-19, KU, lokale 16.1.62
Til stede: Elisabeth Hultcrantz, Emma Steffensen Bach, Alberte Alsø Dokkedal, Anna Sofie
Bach, Pelle Korsbæk Sørensen (næstformand), Søren Lund Frandsen, Marie Bruvik
Heinskou, Nanna Bugge (Studentermedhjælper). Anna Ilsøe (formand) tilstede via
videolink.
Korte orienteringer:
•

Foregående og nuværende arrangementer (Nanna)
-

Metodekurset med Bente Halkier:
Kurset havde ca. 15 deltagere og var rigtig vellykket. Forskningskollektivet
var velegnet som lokale til metodekurset. Fremadrettet bør bestyrelsen være
opmærksom på, at metodekurser kan være sværere at reklamere for, fordi det
kun er for medlemmer. Derfor bør bestyrelsen bl.a. fokusere på om det fx er
muligt i højere grad at oplyse om disse uden for universitets mure, da
kurserne også har relevans for erhvervsaktive, som ikke er ansat ved
universitetet.

-

”Sociologer gør en forskel – OVERALT”:
Arrangementet havde 63 deltagere og salen var dermed helt fyldt. Især
studerende deltog men der var også flere færdiguddannede. Sociologisk
Institut ønsker at fortsætte samarbejdet med foreningen.

-

”Organizing”:
Arrangementet afholdes onsdag d. 18. april. På nuværende tidspunkt står 117
som deltagere på facebook, hvilket indikerer, at arrangementet vil blive meget
velbesøgt.

-

”Gode penge”:
Arrangementet afholdes onsdag d. 2. maj. På nuværende tidspunkt står 22
som deltagere, men reklameringen for arrangementet er også kun lige

begyndt. Der skal reklameres for arrangementet på økonomi og CBS. Nanna
spørger Ole om han kan skabe opmærksomhed på arrangementet på CBS.

•

Nyhedsbrev – Call for abstracts NSA2018, tidsskrift og medlemsdatabase (Nanna)
-

Nyhedsbrevet blev sendt ud i lørdags.

Nanna skriver til Lene om, hvorvidt foreningen har fået flere
studentermedlemmer efter kampagnen med kontingentnedsættelse.

•

Ny studentermedhjælp
-

Nanna stopper som studentermedhjælp d. 1. juli. Hun har været meget glad
for jobbet og synes det er rigtig spændende arbejdsopgaver, men får til
efteråret brug for at fokusere mere på studiet.

-

Den nye studentermedhjælper starter d. 1. august og inden da vil Nanna have
sat vedkommende ind i arbejdsopgaverne og programmet for efteråret.

-

Bestyrelsen godkendte nedsættelsen af et ansættelsesudvalg. Samtalerne vil
finde sted i starten af juni.

-

Alle relevante ansøgere opfordres til at søge. Hvis bestyrelsen kender nogle
studerende, som kunne være kompetente, opfordres disse også til at ansøge.
Stillingen bliver slået op indenfor de kommende uger.

Oplæg og diskussion:
Ideer til fremtidige arrangementer efterår 2018/forår 2019
(er der noget nyt om datoer og indhold?):
•

Metodekursus: Python (Emma)
-

Emma vil kontakte Hjalmar Alexander Bang Carlsen og Snorre Ralund.

-

Det blev diskuteret, hvorvidt kurset vil have for stort overlap med
Forskningskollektivets nuværende workshops. Men bestyrelsen blev enig om,
at digitale metoder vil have en ny relevans i efteråret, hvor nye studerende
også er startet samt at formatet for foreningen vil være anderledes end
Forskningskollektivet.

•

Metodekursus: Mixed Method (Jonas)

-

Nanna kontakter Jonas om, hvorvidt kurset stadig kan blive en realitet i
Aalborg.

•

Metodekursus: Forløbsstudier (Anne-Kirstine)
-

Anne-Kirstine er tilbage fra barsel d. 7. maj.

-

Hun har talt med Tea Torbenfeldt Bengtsson og Ann-Karina Henriksen, som
gerne vil deltage som oplægsholdere.

-

Arrangementet vil foregå i slutningen af oktober/start november på en hverdag
fra kl 14 til kl 18. Formodentlig i uge 44.

-

Til mødet blev det debatteret, hvorvidt hverdage er at foretrække til
metodekurserne. Det sidste år har der været god erfaring med kurser i
weekenderne, men i foråret 2017 blev der afholdt to kurser på hverdage, som
var velbesøgt.

•

Metodekursus: Kvantitativ og kvalitativ tilgang til visuel data (Alberte)
-

Alberte tager kontakt til Marie Lindegaard og Lasse Liebst for at høre. Om de
kunne have interesse i at give et oplæg.

-

Kurset vil omhandle forskellige tilgange til visuel data. Marie Lindegaard vil
kunne give et bud på en etnografisk tilgang og Lasse Liebst vil kunne fortælle
om kvantificeringen af visuel data.

•

Muligt arrangement med Marie, Det Kriminalpræventive Råd og Sex og Samfund
(Marie)
-

På baggrund af Maries rapport om seksuelle overgreb, starter Det
Kriminalpræventive Råd en stor kampagne.

-

Til et sådan arrangementet vil Marie præsentere hovedresultaterne, hvorefter
Det Kriminalpræventive Råd og Sex og samfund fx kan holde oplæg om,
hvordan man kan forebygge seksuelle overgreb. Et fokus vil således kunne
være, hvordan sociologisk viden bliver oversat til konkrete tiltag i samfundet.

-

Marie tager kontakt til Det Kriminalpræventive Råd og Sex og Samfund.

-

Arrangementet kunne finde sted i forbindelse med Det Kriminalpræventive
Råds kampagne. Det kunne blive enten i efteråret 2018 eller foråret 2019.

•

Kulturelle indslag: Samarbejde med fx CPH DOX, DOX BIO eller CPH PIX (Anna
Sofie)
-

Anna Sofie tager kontakt til CPH Mix, som er en LGBTQI+-festival.

-

De er ikke færdige med programmet, men ved ca. hvilke film der vil blive vist.

-

Når Anna Sofie har undersøgt de mulige film, kontakter hun en relevant
oplægsholder.

•

-

Arrangementet behøver ikke at være gratis.

-

Hvis det ikke lykkes, kan CPH DOX kontaktes.

Sociologisk Spoken Word (Anders)
-

•

Arrangementet bliver evt. i 2019.

Arrangement om skattesnyd (Søren og Pia)
-

Søren sender et udkast til Pelle og Anna indenfor de næste to uger. Herefter
kan Pelle og Anna sende det til Brooke Harrington.

•

Kunstig intelligens (Alberte, Emma og Pelle)
-

•

Alberte, Emma og Pelle vil mødes og diskutere arrangementet.

Mulighed for arrangementer på CBS? (Emma)
-

Emma og Søren tales ved om et muligt format og Emma kontakter Niels
Fuglsang fra CEVEA, som skriver Ph.d. hos CBS.

-

Hans Ph.d. omhandler, hvordan finanspolitik og statsbudgetter bliver til.

-

Andre oplægsholdere kunne evt. være økonomer, som har været i
Finansministeriet.

-

En mulighed er at koble Niels Fuglsangs teori sammen med en case/et given
policy-område.

•

Depression, angst, præstation som tidsmarkører (Søren)
-

Arrangementet ændrer lidt tema og bliver en sammenligning af unges
mulighed og udøvelse af kritik under Ungdomsoprøret og i dag.

-

Søren kontakter Hans Siggård fra SDU og en anden oplægsholder, som kunne
give et nutidigt perspektiv. Det kunne fx være Bjørn Schiermer, Bjørn
Thomassen eller Silas Harrebye.

-

Finn Hansons oplægs-idé var specifik ift. sociologistuderendes rolle og
dermed lidt for specifik ift. arrangementet. Søren sender Finn Hanson et
udkast til arrangementets nye format og spørger, hvorvidt han kan se sig selv
i et sådan arrangement.

-

I foråret 2019 vil foreningen bestræbe sig på at lave et arrangement om
psykisk velbefindende, hvor fx Anders Pedersen inviteres og resultater fra
rapporten Danskernes Sundhed inddrages.

•

Konference om digitale platforme (Anna)
-

Anna har netop udgivet rapport om digitale platforme og vil henover
sommeren køre en survey i Danmark.

-

Foreningen kan sammen med FAOS holde en konference om digitale
platforme.

-

Anna kan finde oplægsholdere i hendes netværk. Konferencen skal have et
internationalt perspektiv, så oplægsholderne kunne være fra fx Norge og et
europæisk land.

-

Afholdes i starten af 2019 og eventuelt i forbindelse med
konstitueringsmiddagen.

•

Den bureaukratiske virksomhedsform (Emma)
-

Bogen udgives i efteråret i denne forbindelse arrangementet afholdes.

-

Emma skriver til Nanna og sætter arrangementet fast, når hun kender den
præcise udgivelsesdato.

•

Digitale metoder (Søren)
-

•

Vi kan altid vende tilbage til det. Men vi stryger den for efteråret.

Forskningsetik (Anna Sofie)
-

Temanummeret er på vej. Arrangementet vil være oplagt til efteråret.

-

Anna Sofie kontakter Anders Blok igen.

•

Arrangementer i samarbejde med Sociologisk Institut
-

Karrierevejlederen fra Sociologisk Institut ønsker at fortsætte samarbejdet og
har tilbudt at lave tre arrangementer sammen i løbet af det kommende år. Et
vil afholdes i slutningen af efteråret og to i starten af foråret 2019.

-

Arrangementerne vil omhandle, hvordan sociologer bidrager til en specifik
problemstilling i samfundet. Arrangementet vil faciliteres af en forsker fra
Sociologisk Institut og de 3-4 oplægsholdere ville alle være erhvervsaktive
sociologer udenfor universitet.

-

Nanna skriver til Jonas og lokalforeningen i Esbjerg, at foreningen gerne vil
støtte lignende arrangementer i samarbejde med andre sociologiske
institutter.

•

Arrangement om ”Samfundet og singulariteter” (Marie)
-

Den tyske, sociologiske bog ”Samfundet og singulariteter” oversættes til
dansk. I denne forbindelse kommer forfatteren til Danmark og foreningen
kunne lave et arrangement med ham?

-

Arrangementet bliver i foråret 2019.

-

Marie opfordrer bestyrelsen til at fortælle, hvis de oplever en efterspørgsel på
udgivelser indenfor et bestemt tema, oversættelse er lignende.

•

International oplægsholder
-

Pelle gjorde bestyrelsen opmærksom på, at der i budgettet for 2018 er afsat
midler til en international oplægsholder, som kan komme i spil i forhold til
arrangementer i 2018.

Information fra bestyrelsesmøde afholdt i Nordic Sociological Association (Pia og Pelle)
•

Der har netop været afholdt bestyrelsesmøde i Oslo.

•

Island skal overtage redaktionen for ACTA.

•

Foreningens økonomi er blevet set igennem og den ser fornuftig ud.
-

Foreningen har et overskud og vil derfor give et større tilskud til studenter til
kongressen til sommer. Dette kunne være både ift. sænke prisen på deltagelse
og til at lave et separat arrangement for studerende.

Information om Nordic Sociological Association Conference i Aalborg (NSA2018) (Pelle)
•

Det går godt med forberedelserne af konferencen.

•

Der er netop blev sendt Call for abstract ud.
-

•

Deadline for indsendelse er udskudt til den 16. maj.

Prisen på deltagelse i konferencen har været diskuteret i NSA.
-

Prisen er med moms, selvom den for nogle, der deltager, kan tages af.
Desuden har man prioriteret konferencen ligger i midtbyen samt at maden vil
være god.

-

Prisen for Ph.d.-studerende vil desuden være stærkt nedsat og der laves en
præ-konference for Ph.d.-studerende med Mike Savage.

•

Der er muligvis mangel på studenterhjælp
-

Hvis det er tilfældet, overvejes det at tilbyde studerende fra København og
Esbjerg at være studenterhjælp på kongressen. Til gengæld for deres arbejde
får de gratis deltagelse i kongressen.

-

Emma vil gerne dele det på Facebook, hvis det bliver tilfældet.

Intromøder for nye studerende i efteråret 2018, ansvarlige på de forskellige uddannelser,
indkøb af materialer/merchandise og samling af pakker
•

Det er tidligere blevet diskuteret, hvorvidt oplæggene skal finde sted så tidligt på
semesteret, da de nye studerende allerede får meget information de første dage.

•

Diskussionen bliver taget op igen på næste møde eller det første møde i efteråret.

Kontakt i sommerpausen? Behov for ekstra møde i maj/juni?
•

Der bliver lagt et yderligere bestyrelsesmøde i midten eller slutningen af maj.

•

Anna vender tilbage fra barsel i oktober.

Evt.

