
Referat t i l  bestyrelsesmøde i  Dansk Sociologiforening mandag 
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Ti l  stede: 
Alberte Alsø Dokkedal, Anna Ilsøe, Emma Steffensen Bach, Pelle Korsbæk Sørensen (næstformand), 
Elisabeth Hultcrantz, Anna Sofie Bach, Anne-Kirstine Mølholt og Katrine Stribæk 
(studentermedhjælper) 
 
Dagsorden 

- Kort om afholdte og kommende arrangementer i efteråret 2018 
- Allerede planlagte arrangementer i 2019 - en kort update. 
- Kort om dialogen for fremtidsplaner for foreningen (fra sidste møde). Hvad skal vi medtage i 

årsplan/budget for 2019? 
- Drøftelse af økonomi og budget 2019 
- Dansk Sociologi 
- Sociologi Nyt (årsrapporter)  
- Forberedelse af kongressen 2020 
- Andet 

 

Kort om afholdte og kommende arrangementer i  efteråret 2018 

- Kvalitative forløbsundersøgelser (30. oktober) 
o Arrangementet havde 13 tilmeldte, og der har været positive tilbagemeldinger på 

kurset. 
o Det er fedt, at kurset var med til at åbne døre til nye typer af netværk som 

eksempelvis EVA. Foreningen skal gøre, hvad vi kan for forsat, at kunne tilbyde noget 
til disse. 

o Skal der gives diplomer for deltagelse i metodekurserne?  
§ Det er tidligere besluttet, at foreningen ikke skal drive kursusvirksomhed. 

Dette vil desuden kræve en omfattende validering, at blive kursusvirksomhed 
ift. skat og moms. Det besluttes at lave et ad hoc system, hvor eksempelvis 
ph.d.-studerende kan kontakte foreningen om en bekræftelse på, at have 
deltaget i kurset, hvis de ønsker det. 

- Retten til ægteskab (30. oktober) 
o Arrangementet gik rigtig godt, der var ca. 15 - 20 deltagere - og en jævn strøm af 

CPH MIX’s øvrige deltagere lagde også vejen forbi. 
- Sociologiens bidrag til klimaproblematikken (13. november) 



o Arrangementet og debatten forløb rigtig godt. Der var omkring 74 deltagere, der alle 
havde tilmeldt sig på forhånd. Der har været meget positiv feedback fra de 
studerende. 

o Skal der evt. laves et opfølgende sociologisk magasin, hvor panelisterne fortæller om 
deres egen vej med klimaet i sociologien, og evt. en anbefaling til kommende 
sociologer? 

§ Det besluttes, at Katrine skal tale med Sarah om dette, da arrangementet var 
et samarbejde. 

§ Hvis dette skal udgives i sociologisk magasin, er det vigtigt, at det er med 
foreningens format, men gerne med Sociologisk Institut KU som 
samarbejdspartner med logo osv. 

- Mixed Methods - i Aalborg (26. november) 
o Jonas har styr på afholdelsen af kurset, og bestyrelsen glæder sig til at høre mere om 

dette. 
- Videoovervågning som sociologisk metode (3. december) 

o Kurset er netop offentliggjort, og bestyrelsen håber på at se mange deltagere ved 
dette unikke kursus. 

- Det besluttes, at der ved fremtidige arrangementer skal købes vand som supplement til 
kaffe/the og evt. småkager og/eller frugt. 

 
Al lerede planlagte arrangementer i  2019 - en kort opdatering 

- Frygt og fake news (Uge 4): Der er forfattet en tekst. Der skal gensendes invitationer ud til 
oplægsholderne med den nye dato. 

- Digitale platforme og dialog arrangement (i forbindelse m. generalforsamling) 
o Det besluttes at afholde generalforsamlingen torsdag d. 28. februar 2019. 

- Bogudgivelse hos Gyldendal (21. marts) 
- Sociologisk quiz  
- Psykisk velbefindende (evt. start-maj): 
- Metodekursus: 

o Anders må gerne forsat arbejde på at lave et metodekursus. 
- Forårsprogrammet byder allerede på en masse spændende og fine arrangementer. 

Foreningen bør derfor gå efter, at få disse til at falde godt på plads, så der er rum og tid til at 
fokusere på både kommunikationsstrategi, sommerarrangementer og efteråret 2019. 

 
Kort om dialogen for fremtidsplaner for foreningen (fra sidste møde).  Hvad skal vi  
medtage i  årsplan/budget for 2019? 

- Sociologisk campingtur til Møn: 
o Anna Sofie har kontaktet Jon som er sociolog, og har en campingplads på Møn. 



o Han virker meget positiv omkring konceptet, og vil blive inviteret til det kommende 
møde, således at vi kan få en snak om konceptet. 

o Det er vigtigt for foreningen, at holde priserne nede, således at alle kan deltage. 
o Det kunne være fedt, at arrangere turen således, at der også var nogle 

oplægsholdere, musikere, digtere eller andet. 
- Dette kunne evt. være ud fra et tema som eksempelvis ”Udkantsdanmark” eller andet.  
- En løsning på fælles madlavning og andet praktisk ved arrangementet kunne være, at få 

nogle frivillige (evt. studerende) til at hjælpe med disse praktiske opgaver for en gratis billet.  
- Det besluttes at afsætte et beløb på 10.000 kr. i 2019 budgettet, sådan at deltagelse bliver 

billige og at der er støtte i ryggen fra foreningen, til de som kommer til at arrangere det. 
 
Dansk Sociologi 

- Foreningen vil gerne hjælpe Dansk Sociologi, med at udtænke en kommunikationsstrategi 
rettet mod forskere, der kunne have interesse for at udgive i tidsskriftet. Desuden kan dette 
udbrede kendskabet til tidsskriftet. 

o Dette kan gøres ved at facilitere et møde for Dansk Sociologi, hvor vi hjælper med at 
udvikle en strategi i 2019 og frem. 

o Der kan evt. også tilbydes nogle studentertimer til håndtering af PR. 
- Mødet skal ses som et sted, hvor vi kan have den dialog, der måske ellers ikke har været 

meget tid til, evt. under titlen Temadag om fremtidig kommunikationsstrategi. 
- Det besluttes at der skal sættes nogle midler af til et sådant møde/temadag i budgettet. 
- Det foreslås, at DJØFs forlag også inviteres. De kunne komme og holde et oplæg om, 

hvordan de promoverer magasinet. 
o Foreningen kan ligeledes holde et oplæg om, hvordan vi allerede har arbejdet med 

at promovere magasinet. 
- En del af løsningen kan være at oprette en Facebookside for Dansk Sociologi, og således 

promoverer hinanden internt. 
- Det besluttes at der skal promoveres for næste magasin på vores både Facebook og 

hjemmeside. 
- Anders Blok vil gerne deltage i nogle af bestyrelsens møder fremadrettet, som repræsentant 

for Dansk Sociologi. 
- Dansk Sociologi ønsker sig en supper-bruger (evt. en student) til et online lagringssystemet 

Open Journal System. 
o Det vedtages, at foreningen gerne vil hjælpe ved at betale op til ti timer i 

studentertimer. Men foreningen skal dog først skal have en bedre forståelse af 
problemet. 

 
Drøftelse af økonomi og budget 2019 (dette lægges endeligt fast i  december).  
Foreningens kasserer,  El isabeth, orienterede. 

- Overordnet set ser budgettet godt ud.  
- Der er dog nogle ting der skal revideres for næste års budget. 

o Generelt skal der budgetteres højere på aktiviteter i forhold til medlemsmøder og 
kurser, idet foreningen ønsker at forfølge denne linje, da dette generer både succes 
og medlemmer. 

- Ved næste bestyrelsesmøde præsenteres et budget for 2019 til godkendelse.  



 
Sociologi Nyt (årsrapporter)  

- Katrine og Anna er så småt startet på året Sociologinyt, hvor de forskellige beretninger skal 
indhentes snarest. 

- De bestyrelsesmedlemmer der har være tovholdere på arrangementer i løbet af året, vil 
blive bedt om også at skrive en kort beretning om disse. 

 
Forberedelse af kongressen 2020 

- Kongressen skal som udgangspunkt afholdes i København i 2020, ift. rotationssystemet. 
- Pelle og Anna har aftalt at kontakte CBS om, hvorvidt de kunne være interesserede i at 

varetage kongressen. Den er endnu ikke afholdt på CBS, det kunne derfor være spændende 
at skabe en relation med dem.  

- Hvor kongressen skal afholdes, skal kortlægges inden slutningen af 2018. 
	


