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Kort om afholdte og kommende arrangementer i efteråret 2018
-

-

-

-

Python introduktion (14. oktober):
o Det gik rigtig fint, og kursisterne lod til at få nogle gode værktøjer med sig.
o Der er flere, der har henvendt sig ang. muligheden for online streaming af kurserne.
§ Det er ikke den præmis, oplægsholderne på normalvis går ind på, og kan
også have en påvirkning på rummet og deltagerne, hvis det eksempelvis
kommer op på hjemmesiden.
§ Det besluttes derfor, at dette ikke kan lade sig gøre på nuværende
tidspunkt, men at vi på ad hoc basis må vurdere, om det giver mening for et
arran-gement.
Ungdomsoprøret i ’68 – et sociologisk (gen)besøg (22. oktober):
o Arrangementet var en succes og det var spændende, at se flere generationer
mødes til en god debat. Det fungerede også godt med hhv. en velforberedt
introduktion, samt en velinformeret moderator inviteret udefra.
Kvalitative forløbsstudier (30. oktober)
o Vi glæder os til kurset der afholdes i den 30. oktober, og har 13 tilmeldinger.
o Ved fremtidige kurser skal det diskuteres, hvilke tidsrum kurser som dette skal ligge
i.
Retten til ægteskab (30. oktober):
o Arrangementet afholdes i morgen. Det er et spændende panel, der er inviteret.

-

-

-

o Foreningen er glad for at indgå dette samarbejde med CPH MIX, hvor sociologien
kan spille en rolle og være relevant.
o Det besluttes, at der skal indkøbes merchandise i det nye år, der kan medbringes til
arrangementer som dette for at reklamere for foreningen.
o Der skulle betales for billetter, hvis filmen skulle ses. I fremtiden kunne det være, at
der kan aftales et særligt tilbud til foreningens medlemmer ved arrangementer som
dette.
Sociologiens bidrag til klimaproblematikken (13. november):
o Arrangementet er lige blevet offentliggjort på Facebook og interessen for emnet er
allerede stor.
Mixed Methods - i Aalborg (26. november)
o Alt er klar og foreningen glæder sig, alumni-netværket virkede også rigtig
interesserede.
o Det skal promoveres i den kommende uge.
Videoovervågning som sociologisk metode (3. december)
o Der er styr på det meste og der er en plakat til arrangementet på vej.

Allerede planlagte arrangementer i 2019 - en kort update
- Data-arrangementet (evt. uge 4):
o Mere info kommer, og arrangementet er ved at tage form.
- Digitale platforme og dialog arrangement (i forbindelse m. generalforsamling i uge 9):
o Arrangementet kommer til at omhandle en undersøgelse af digitale platforme på
det danske arbejdsmarkeder og i Norden, efterfulgt af en paneldebat.
o Der skal evt. findes en spændende moderator, der ikke er en politiserende person.
o Det skal undersøges, om vi kan finde en lokation ude af huset evt. hos ITU eller i
Alexandersalen.
- Generalforsamling (uge 9).
o Afholdes i uge 9, således kan både sociologi NYT og budget nås inden.
- Bogudgivelse hos Gyldendal (i marts):
o Arrangementet afholdes i marts. Det bliver et interessant og klassisk arrangement
med plads til mange deltagere.
- Sociologisk quiz
o Emma og Anders arbejder videre på arrangementet.
- Psykisk velbefindende (evt. start-maj):
o Jonas går videre med, et arrangement om psykisk velbefindende.
o Det skal desuden undersøges, om arrangementet kan afholdes i både Jylland og
København.
- Samarbejde i Aalborg:

-

o Jonas har et møde med et nyopstartet udvalg på AAU for at undersøge
mulighederne for et samarbejde med dem.
Metodekursus:
o Anders må gerne forsat arbejde på at lave et metodekursus.
Kursus i Intersektionalitet (først i efteråret ’19):
o Det kunne være spændende med et metodekursus i intersektionalitet.
o Dette ville gå fint i spænd med Dansk Sociologis kommende temanummer om
intersektionalitet, der formodentlig udkommer i efteråret ’19.

Ideer til nye events og projekter i 2019
- ISA:
o Wonderfull Copenhagen har henvendt sig, angående muligheden for foreningen
som arrangører for ISA.
Dansk Sociologiforening havde som punkt på vores dagsorden at diskutere mulige
udviklingsområder og ideer, der kan styrke de danske sociologiske miljøer. En åben brainstorm,
hvor alle deltagere bød ind, førte til en række mulige forslag, som der kan arbejdes videre med.
Punktet tages op igen ift. udarbejdelsen af budgettet for 2019.
-

-

-

-
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Sociologer på camping:
o Anna Sofie kender en sociolog, der har en campingplads på Møn. Foreningen vil
gerne ud af byen og komme hinanden ved i rolige og uformelle omgivelser. Det
aftales, at hun skal gå videre med ideen, og se om det kunne være en mulighed.
Sociologisk ekskursion;
o Evt. en by-sociologisk ekskursion, et fængsel eller andet.
o Vi vil gerne ud af huset og få nogle historier ved sociologiske ekskursioner.
o Disse er et godt bud på spejlarrangementer, der kan afholdes i både København,
Aalborg og Esbjerg eksempelvis.
Netværksdannelse:
o Arrangementer der giver mulighed for at facilitere netværksdannelse blandt
sociologer, der ikke sidder på universiteter, såsom ”danske sociologer i udlandet”
eller andet.
Bootcamp i meningsdannelse.
Sociologisk kanotur:
o Kanotur med overnatning i telt – med oplæg undervejs.
o Jonas tjekker op på priser mm.
Fotografiske byvandringer:
o Byvandringer i København, Aalborg og Århus, med en bysociolog som guide og evt.
med kameraer som en slags fototur.
Foreningen på folkemøde?
o Folkemødet på Bornholm kan hjælpe til at synliggøre foreningen uden for vante
sociologiske kredse og give sociologien en synlighed som videnskab og profession.

-

-
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o Der kan evt. indgås et samarbejde så foreningen ikke skal have eget telt.
Datasprint:
o Fælles dataindsamlings-event hvor data om dagen, naturen eller andet indsamles.
Sociologisk margretheskål med temaer man skal tale om.
Sociologisk sportsstævne.
o Løbeklub eller andet? Evt. med et relevant oplæg af en slags.
Nordvest:
o Arrangement om den københavnske bydel Nordvest, og den måde området
udvikles og fremstilles.
o Filmvisning af filmen Nordvest og gåtur med diskussion.
Sociologien i naturen:
o Der er mange forskellige bud på, hvordan men det besluttes, at foreningen gerne vil
ud af huset og ud i naturen. Festival/møn/byvandring/kanotur mm. kan alt sammen
give muligheden for at få en dybere samtale udenfor de typiske
foredragssituationer, men med naturen som rammer for arrangementet.
Det besluttes at sætte en post i budgettet til udviklingsprojekter på 10.000 – 15.000 kr., der
kan bruges på et eller to sommerarrangementer.
o Det er vigtigt, at finde på noget der har resonans i de sociologiske fora, bestyrelsen
selv kommer i.
o Arrangementerne skal være tilgængelige og billige for deltagerne.
o Arrangementerne bør udarbejdes allerede i januar, så der kan sendes datoer mm.
ud i marts.

Eventuelt
- Næste nummer af Dansk Sociologi er på vej. Det bliver et halvt temanummer om
forskningsetik.
- Der skal planlægges et møde om foreningens kommunikations- og promoveringsstrategi,
da det er to år siden, et sådant sidst er afhold.

