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Kalender og update på arrangementer i  efteråret 2018 (Herunder et økonomisk 
overblik)  

- Først en opdatering på IT-fronten (Kirsten). 
o Det nye medlemssystem er sat i drift. 
o Til næste dagsorden: Medlemsopdatering. 

o Skal vi evt. finde ud af, hvor mange medlemmer vi ikke har mails på? 
• Dette kan gøres ved at sende et nyhedsbrev ud om opdatering af 

medlems-status. 
o Derudover kunne det være godt med en før/efter måling ift. metodekurserne 

for at se, hvor mange nye medlemmer disse trækker? 
o Det nye tilmeldingssystem til metodekurserne er kommet op at køre. Tilmelding vil 

blive åbnet op samtidig med begivenhedens offentliggørelse på hjemmesiden. Dette 
bliver mere effektivt og sparer Lene for meget arbejde.  

 
- Python Introduktion (Emma)  

o Kursets plakat og tekst er færdig, og sendes ud onsdag d. 3. oktober. 
o Det er foreningens oplevelse, at der er efterspørgsel på kurset blandt studerende på 

KU.  
o Ift. mindstemålet ved dette kursus besluttes det, at det må være op til underviseren 

Theis. Foreningen har ikke store udgifter ved kurset, og det må være mest givende 
for kursisterne, ikke at være for mange ved et så teknisk kursus. 



 
- Ungdomsoprøret et sociologisk (gen)besøg (Søren) 

o Der er fundet en moderator, Laura Friis Bang. Hun er journalist for Information og 
har undersøgt, hvad unge kan lære af ungdomsoprøret.  

o Thomas og Drude kommer begge til at tale om både dengang og nu. Arrangementet 
bliver derfor ikke ’blot’ et nostalgisk genbesøg. 

o Der er plakat på vej. Begivenheden skal promoveres, efter Python-kurset er sendt 
ud. 

 
- Kvalitative Forløbsstudier (Anne-Kirstine – præsenteret af Pelle) 

o Kursets tre undervisere holder møde i næste uge. 
o Lokale er ved at falde på plads. Det bliver højst sandsynligt hos AAU i København. 

 
- Klima-arrangement (Katrine):  

o Der er i fællesskab med Sarah fra karrierevejledningen på Sociologisk institut fundet 
nogle kandidater til panelet. Disse beskæftiger sig alle med klimaet, bæredygtighed 
eller grøn omstilling på anden vis. Der afventes nu svar fra de mulige paneldeltagere. 

o Blandt de ønskede paneldeltagere er Rasmus som bor på Bornholm. I tilfælde 
af at hans rejseomkostninger skal dækkes, vil det være en udgift der deles 
med Sociologisk Institut. Det besluttes at Katrine skal skaffe et overslag på 
hvad dette ville koste. 

 
- Mixed Methods i Aalborg (Jonas) 

o Det virker til, at der er godt styr på det. 
 

- Videoovervågning som sociologisk metode (Alberte) 
o Lasse og Marie har bekræftet. Bestyrelsen glæder sig meget til kurset. 
o Det er blevet besluttet at foreningen dækker Maries rejseudgifter, idet hun er bosat i 

Amsterdam. Det er blevet besluttet at dække op til 2000 kr. da indholdet af kurset 
og projektet er så unikt. Pengene vil gå fra foreningens internationale pulje. 

o Forhåbentlig vil kurset tiltrække mange, da det er et spændende 
arrangement. 

o Der skal tjekkes op på om de har udgivet i Dansk Sociologi, i så fald kan dette 
bruges som en teaser. 

 
- MIX CPH (Anna Sofie) 

o Det interessante arrangementet bliver til noget, og afholdes i samarbejde med MIX 
CPH. 

o Konceptet er åbnet mere op, således at det omhandler familiekonstellationer i lidt 
bredere forstand. 

o Det bliver en paneldebat med Anna Sofie som moderator, og afholdes i Cinemateket 
o Datoen er d. 30. oktober, samme dag som kurset i forløbsstudier. Paneldebatten skal 

ses som et samarbejde. Arrangementet tilføjes ikke på foreningens eget program, 
men opreklameres i samarbejde med MIX CPH og via foreningens egne 
kommunikationskanaler. 



o Det er besluttet at betale en togbillet til en oplægsholder fra Lund.  
Derudover skal det afklares med Cinemateket, hvorvidt foreningen skal stå 
for en form for forplejning. Foreningen beder om et overslag inden der 
træffes en beslutning om tilskud til forplejning. 

 
- Vedrørende promovering af metodekurser, besluttes det at der skal sendes et specifikt 

’metode-nyhedsbrev’ ud om sæsonens metodekurser, for at reklamere for fænomenet 
metodekursus. 

- Foreningen er glade og stolte over efterårets færdige program, nu skal vi bare sprede ordet 
om alle de spændende arrangementer. 

 
Økonomisk overblik (El isabeth) 

- Udgifter ved bestyrelsen er overskredet væsentligt i forhold til det budgetterede. 
o Dette skyldes to udgifter: 

o Nyt medlemssystem (15.000 kr.). Disse bør høre under kontorhold frem for 
bestyrelses aktiviteter. 

o ISA i Toronto (billet/hotel mm.) (13.000). Dette er en del af bestyrelsens 
aktiviteter, men der skal tilføjes en særskilt note til dem. 

o Det besluttes at der fremadrettet skal laves en post ved navn internationalt 
samarbejde. Særligt tilskud til aktiviteter ifm. ESA og ISA hører under her. 

o Der kan være udgifter forbundet med vores internationale samarbejder. 
Dette samarbejde ønsker foreningen at støtte, da det er vigtigt, at vi er aktive 
medlemmer af de internationale fora inden for vores felt. 

o Det besluttes, at posten sættes til 0 kr. Der tages løbende højde for, at der 
kan komme udgifter, men vi kan ikke fuldt forudsige udgifternes størrelse. 

• Det besluttes at der oprettes en ny post i regnskabet, og at der skrives 
en tydelig budgetnote om dette.  

- Medlemsmøder er ligeledes overskredet i forhold til det budgetterede. Dette skyldes ifølge 
bestyrelsen en positiv udvikling. 

o Dette afspejler al foreningens aktivitet, og at det er lykkedes at få nogle 
arrangementer på benene, som vi længe har arbejdet hen mod. 

o Dette er i overensstemmelse med foreningens mål om ’at give tilbage’ til de 
sociologiske miljøer. 

o Det besluttes at posten skal højnes. 
o Det besluttes dog også at spare ved forplejning. 

o Det besluttes at fjerne kage-posten som udgangspunkt, da størstedelen af 
arrangementerne kun varer to timer. Derfor er kaffe stadig fint.  

 
- Bestyrelsen går ind i endnu et år med mange arrangementer, det besluttes derfor bevist at 

overskride det eksisterende budget, for at give tilbage til medlemmerne, hvilket er helt i 
tråd med formålet, nemlig at give tilbage af foreningens opsparede formue. 

 
Al lerede planlagte arrangementer i  foråret 2019 

- Fake news arrangement: 
o Arrangement om fake news, algoritmer og demokratisk skævvridning. 



o Det besluttes at arrangementet flyttes fra efteråret til foråret, for ikke at lave et for 
presset efterårsprogram. 

o Der er indgået aftaler med to spændende profiler, Mark Ørsten (RUC) og Tobias 
Bornakke (Analyse &  Tal). 

o Arrangementet kan evt. afholdes i februar, i forbindelse m. generalforsamlingen i 
uge 6.  

 
- Samarbejdsarrangement m. Hans Reitzels Forlag:  

o Hans Reitzels Forlag afholder en bogreception for Andreas Reckwitzs 
”Singulariteternes Samfund”, og har inviteret foreningen til at indgå i et samarbejde 
om dette.  

o Foreningen vil bruge sit netværk og byde ind med lidt forplejning. 
o Arrangementet vil blive afholdt i Gyldendals lokaler i indre København og der er 

plads til 250 gæster. 
o Det er en god mulighed for at variere foreningens profil for arrangementer, og 

komme ud af huset rent fysisk og emnemæssigt passer det stadig godt til 
foreningens område. 

o Det bliver sociologisk ’nørderi’, og idet det er en ny upcoming sociolog, skal 
der måske særligt rækkes ud til de studerende. 

o Det er vigtigt at foreningen er med inde m. logo mm. hvis vi er med til at 
finansiere et arrangement i et samarbejde med en privat virksomhed som 
Gyldendal. 

 
- ”Dialog om digitale platforme” (Anna) 

o Arrangement om digitalisering af arbejdsmarkedet i et sociologisk perspektiv, 
baseret på hovedresultater fra et stort projekt Anna har været med til.  

o Foreningen synes det kunne være spændende at indgå dette samarbejde med FAOS. 
o Der kunne evt. inddrage nogle praktikere, der anvender nogle af platformene. 

o Arrangementet ville vare omkring 2½ - 3 timer og kan evt. afholdes i uge 9. 
 

- Foreningen er snart flot i hus med forårsprogrammet. 
o Som det ser ud nu ligger programmet sig op ad et tema om digitalisering. 
o Det overvejes om arrangementerne skal sættes sammen i en temapakke under en 

titel som ”Digitalt forår” 
 

- Forslag til metodekursus: ”Sociologi i farlige miljøer” ved Hakan Kalkan der beskæftiger sig 
med feltarbejde og etnografi. 

o Metodevinklen er god her, så det ikke bliver ’politisk’. 
o Det besluttes at Anders kontakter Hakan Kalkan frem mod næste møde. 

 
 
Update fra lokalafdelingerne, Skype med Esbjerg lokalafdeling 	

-      Lars Glud præsenterede på vegne af medlemmerne i Dansk Sociologiforening Esbjerg.	
-      Esbjergafdelingen arbejder på at få institutstilknytning, dette er endnu ikke afklaret, men 
det ser lovende ud.	



o   Dette skyldes bl.a. at foreningen gerne ser, at Esbjerg afdelingen har deres egen 
økonomi, da Dansk Sociologiforening ikke har mulighed for at være fuldt 
finansierende eller stille kasserer til rådighed.	
o   Foreningen vil dog gerne have en dialog og finde gode kompromiser, da der er sat 
midler af til støtte af bl.a. lokaludvalg.	

-      Der er afholdt et oplæg for de ca. 60 nye sociologi-studerende foreningen.                    	
o   Der blev udvist stor interesse og stillet mange spørgsmål.	

-      Dansk Sociologiforening Esbjerg arbejder på nuværende tidspunkt på at stable et 
karriereveje arrangement på benene, i stil med det foreningen afholdt i foråret, grundet stor 
efterspørgsel.	
-      De studerende i Esbjerg kan evt. gå ind og læse den udgave af Sociologisk magasin, der 
havde med karriereveje at gøre. 	

o   Denne udgave kan desuden genudgives med tilføjelser fra Esbjerg, hvis de skriver 
nogle profiler til magasinet.	

 
Den resterende dagsorden f lyttes t i l  næste møde: 
 

- Ideer til nye events og projekter i 2019  
- Kort om NSA2018. Og mulige visioner for kommende arrangementer og konferencer 
- Eventuelt 

	

	

	


