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c/o Sociologisk Institut, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K, Tlf: 35 32 35 02, www.sociologi.dk 

Indkaldelse 

Dansk Sociologiforening indkalder til den årlige generalforsamling i 2019.  

Generalforsamlingen finder sted tirsdag d. 19. februar 2019, kl. 18:45-20:00 på Center for Sund-

hed og Samfund, Københavns Universitet Øster Farimagsgade 5, 1353 Kbh, lokale 16.2.55.   

 

Et kort over Center for Sundhed og Samfund kan ses her: 

http://samf.ku.dk/pdf/SAMF_kort_2013.pdf, hvor lokale 16.2.55 ligger i bygning 16. 

 

Tilmelding er ikke nødvendig. Punkter til dagsorden modtages af sekretær Lene El Mongy, 

lm@samf.ku.dk senest den 10. februar 2019.  

 

På vegne af bestyrelsen  

Anna Ilsøe, formand    
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Dagsorden for generalforsamling i Dansk Sociologiforening 19. 

februar 2019 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af referent. 

3. Formandens beretning og kommende indsatser. 

4. Kassererens beretning – herunder foreningens årsregnskab for 2018. 

5. Budget for foreningen i 2019. 

6. Beretning fra Dansk Sociologi 

7. Beretning fra NSA. 

8. Beretning fra ISA. 

9. Beretning fra Sociologisk Institut, KU. 

10. Beretning fra AAU. 

11. Beretning fra SDU, Esbjerg. 

12. Beretning fra DPU. 

13. Beretning fra CBS. 

14. Beretning fra RUC. 

15. Beretning fra Dansk Sociologiforening Esbjerg 

16. Beretning fra Dansk Sociologiforening Aalborg 

17. Behandling af foreliggende forslag. 

18. Valg af redaktionen til Dansk Sociologi. 

19. Valg af bestyrelse til Dansk Sociologiforening. 

20. Valg af repræsentanter til internationale organisationer 

21. Valg af revisorer. 

22. Eventuelt. 

 

 

På vegne af bestyrelsen 

Anna Ilsøe 
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Årsberetning 2018 fra formanden for Dansk Sociologiforening 

2018 har været endnu et begivenhedsrigt år for Dansk Sociologiforening, og har bl.a. budt på 

Dansk Sociologikongres, afholdelsen af kongresser i forbindelse med Nordic Sociological Asso-

ciation og International Sociological Associations, samt foreningens egne arrangementer for 

medlemmer såvel som interesserede.  

 

Året blev skudt i gang ved afholdelsen af Dansk Sociologikongres, der blev arrangeret af Institut 

for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi, SDU. Kongressen fandt sted d. 25.-26. januar i Esbjerg 

og havde temaet Fællesskaber, social sammenhængskraft og eksklusion i mangfoldige samfund. I 

forbindelse med kongressen afholdt Dansk Sociologiforening den årlige generalforsamling d. 

25. januar 2018. Her blev Anna Ilsøe genvalgt som formand for foreningen, mens Anders Hjort-

Trolle og Anne-Kirstine Mølholt blev genvalgt som ordinære medlemmer af bestyrelsen. Al-

berte Alsø Dokkedal blev ligeledes valgt ind som ordinært medlem efter tidligere at have været 

studenterrepræsentant i foreningen, og David Reimer og Marie Bruvik Heinskov blev begge 

valgt som suppleanter. Søren Lund Frandsen blev genvalgt som studenterrepræsentant, Emma 

Steffensen Bach blev valgt som studenterrepræsentant og Jonas Thorborg Stage blev valgt som 

suppleant for studenterrepræsentant. Vi har i årets løb været glade for at have en aktiv og vel-

fungerende bestyrelse og for disses store arbejdsindsats med arrangementer, metodekurser, 

kongresser med mere.  

 

Dansk Sociologiforening har i 2018, selv eller i samarbejde, afholdt syv åbne foredrags-/debat-

arrangementer, fem metodekurser afholdt på KU, AAU og AAU-CPH, samt tre præsentationer af 

foreningen for nye studerende på AAU, KU og SDU. Flere arrangementerne har været i samar-

bejde med lokale netværk og organisationer. Vi ser frem til at udvide vores samarbejdsrelatio-

ner yderligere i 2019 – som bl.a. byder på et arrangement i samarbejde med Hans Reitzel forlag. 

Vi har været glade for det flotte fremmøde til årets arrangementer der har alle har været vel-

besøgte og budt på gode og spændende debatter. Nedenfor gives en beskrivelse af metodekur-

ser, foredrags- og debatarrangementerne fra 2018.  
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Årets første arrangement fandt sted d. 28. februar. I anledningen af udgivelsen af sin nye bog 

”Økonomisk ulighed i Danmark” holdt økonom Niels Ploug d. 28. februar 2018 et foredrag på 

Center for Sundhed og Samfund. Her gav han en introduktion til bogens kapitler, som blandt 

andet omhandler hvordan den økonomiske ulighed i Danmark har udviklet sig de seneste årtier 

og fokuserer på aspekter som arv, skat og velfærdsstatens betydning. Arrangementet var meget 

velbesøgt og efter selve foredraget stillede deltagerne uddybende og kritiske spørgsmål, som 

dannede ramme om en god og informeret debat om økonomisk ulighed i Danmark. 

 

I foråret blev der, i et samarbejde med Sociologiuddannelsen i Aalborg, præsenteret nyt socialt 

og fagligt tiltag i Dansk Sociologiforening i Aalborg: ”Den sociologisk fantasi: Når forskning mø-

der kunst”. Arrangement blev afviklet i det lokale studenterhus, der er placeret i centrum af 

Aalborg og var åben for alle. Her var temaet krydsfeltet mellem de to discipliner: kunsten og 

sociologien. Dekanen Rasmus Antoft præsenterede indledningsvist sociologiens udvikling og 

relation til forskellige former for kreative tænkning, eksempelvis ved begrebet ’den sociologisk 

fantasi’ og inddragelse af egne erfaringer med kreativ tænkning. Derudover præsenterede pro-

fessor Ann-Dorthe Christensen et kreativt forskningsprojekt om migrationsfortællinger, udar-

bejdet med billedkunstner Marit Benthe Norheim under titlen ”Life Boats”. Pointen var, at soci-

ologiens kan lære af kunsten og dens måde at udtrykke sig på.  Under og efter arrangementet, 

var der inviteret et par lokale musikere. Albert Reinholdt Østergaard og Salvador Olmos, der 

berigede med musikalsk jazz-toner. 

  

Foreningen afholdt årets første metodekursus "Fokusgrupper - hvornår og hvordan" d. 17. 

marts ved professor Bente Halkier. Kurset gjorde os klogere på, hvordan fokusgrupper kan de-

signes, og hvornår fokusgruppen er et meningsfuldt værktøj. Vi fik sat fokus på de udfordringer, 

der er i datagenerering og analyse af fokusgrupper, samt potentialet for generaliserbarhed. Som 

kursusdeltager gik man derfra med en lyst til at anvende fokusgruppen i kommende metode-

designs.  
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I april afholdt foreningen i samarbejde med Sociologisk Institut KU, et arrangement med titlen 

"Sociologer gør en forskel - OVERALT". Ved dette arrangement fortalte tre alumner fra sociologi 

på KU, hvordan de gør en forskel gennem deres arbejde. De tre alumner var: Mai Glad, Global 

Funding Advisor i Folkekirkens Nødhjælp, Signe Skov-Hansen, Innovationschef på Teknisk Mu-

seum og Stine Anderberg Høegh, Udviklingschef i Center for Udsatte Voksne og Familier i Kø-

benhavns Kommune. Panelet præsenterede hver især deres arbejde og gav konkrete eksempler 

på, hvordan deres sociologiske faglighed gør en konkret forskel for forskellige målgrupper. 

Præsentationerne blev fulgt op af gode spørgsmål fra salen – spørgsmålene gik både på alum-

nernes specifikke job, men også på aspekter som vejen til det første job, relevansen af studiear-

bejde, uopfordrede ansøgninger mv. De tre alumner repræsenterede forskelligartede arbejds-

områder, hvilket gav en god illustration af, hvor forskellige steder på arbejdsmarkedet, man 

som sociolog kan anvende sin sociologiske faglighed. 

  

Forårssæsonen 2018 blev rundet af d. 2. maj med arrangementet "Gode penge", hvor Ole Bjerg, 

lektor på CBS, holdt et oplæg om, hvor pengene kommer fra, og hvorfor det er vigtigt, at vide 

noget om det. Ole Bjerg er bl.a. forfatter til bøgerne: Vores Penge i vores bank (2017), Making 

Money – The Philosophy of Crisis Capitalism (2014) og Gode Penge – Et kontant svar på gældskri-

sen (2013). I samspil med Ole Bjergs oplæg holdt Marie Hedegaard Jørgensen en præsentation 

om sit eget arbejde i foreningen Gode Penge og om forholdet mellem sociologi og aktivisme. Der 

var efterfølgende en livlig debat med de fremmødte i salen. I et år, som har været præget af 

løbende diskussioner af økonomi og moral viste dette sig at været en stærk start, som kunne 

danne vidensbaggrund for et af årets toneangivende temaer. 

 

Efter sommerferien bød foreningens efterårsprogram på en lang række metodekurser for for-

eningens medlemmer, samt to åbne samarbejdsarrangementer. Efterårets første metodearran-

gement fandt sted søndag d. 14. oktober, hvor vi havde besøg af Theis til en introduktion til 

programmeringssproget Python. Theis Eizo Bedsted, der har bacheloruddannelser i astrofysik 

og rumteknologi, har kodet i Python siden 2015. Han er kommet meget i sociologiske miljøer, 

og har på den vis indsigt i anvendeligheden af programmeringssproget i socialvidenskabelige 

sammenhænge. Digitale værktøjer har så småt gjort sit indtog i sociologien, og det mærkede vi 
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da også med 14 tilmeldte til arrangementet, der bestod af erhvervsaktive såvel som studerende. 

Kurset bød på en gennemgang af Pythons anvendelighed, og de kontekster, hvor det kan være 

en hjælp til dem, der arbejder sociologisk med digitale metoder eller fænomener. På kurset 

præsenterede Theis hvordan en styrke ved Python (og Jupyter Notebook) er, at det tilgodeser 

både kvalitative og kvantitative arbejdsredskaber i en og samme platform. Da det er brugere 

verden over, der udvikler Python, kan stort set alle udfordringer løses ved hjælp af Python. Alle 

deltagerne kastede sig lystigt over de opgaver, Theis havde taget med. Slutteligt kunne alle ar-

bejde på et projekt, de ønskede, og dermed anvende de værktøjer, Theis havde gennemgået. Alt 

i alt en succesfuld og spændende introduktion til Python og dets styrker. 

 

D. 22. oktober inviterede Dansk Sociologiforening til et sociologisk genbesøg med ungdomsop-

røret i 1968 i forbindelse med dets 50-års jubilæum. I den anledning præsenterede professor 

Thomas P. Boje (RUC), professor Drude Dahlerup (Stockholm Universitet, RUC) og journalist 

Laura Friis Wang (Dagbladet Information) hver deres perspektiv på ungdomsoprørets histori-

ske betydning og relevans i 2018. Laura fortalte, om hvad hendes generation kan lære af '68-

generationen i forhold til autoritetsopgør, magtkritik og en vilje til at diskutere emner større 

end sig selv, mens Thomas berettede om, hvordan begivenhedens pædagogiske mål og ambiti-

oner langsomt er forsvundet fra undervisningen. Endeligt satte Drude ungdomsoprøret i kon-

tekst af kvindeoprørets historiske udvikling og relevans for den verdensomspændende #Metoo 

bevægelse. Efter oplæggene havde vi en livlig debat på tværs af generationer, der blandt andet 

omhandlede betingelserne og vilkårene for ungdomsoprør, dengang og i dag. De tre indledende 

oplæg kan findes på Sociologiforeningens hjemmeside. 

 

Slut-oktober bød på hele to arrangementer. Her fandt metodekurset "Kvalitative forløbsunder-

søgelser - sådan kommer du i gang", sted tirsdag d. 30. oktober på AAU-CPH. På kurset præsen-

terede seniorforsker ved VIVE, Tea Torbenfeldt Bengtsson, lektor ved Københavns Professions-

højskole, Ann-Karina Eske Henriksen, og adjunkt ved Aalborg Universitet, Anne-Kirstine Møl-

holt, tilgange til kvalitative forløbsundersøgelser med udgangspunkt i deres egne forskningser-

faringer. Deltagerne på kurset var både studerende og folk fra forskningsinstitutioner, og i løbet 
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af eftermiddagen var der gode diskussioner om præmisserne for gennemførelse af kvalitative 

forløbsundersøgelser. Kurset blev afholdt på Aalborg Universitet i Sydhavnen, København. Det 

andet arrangement var et samarbejde med LGBTQ-filmfestivalen MIX Copenhagen, hvor Dansk 

Sociologiforening afholdt et debatarrangement i forbindelse med visningen af filmen The 34th, 

som handler om folkeafstemningen i 2015, hvor Irlands ægteskabslovgivning blev ændret til 

også at inkludere homoseksuelle. Filmen beskriver det aktivistiske politiske arbejde bag den 

opsigtsvækkende afstemning. I panelet, der efterfølgende diskuterede retten til ægteskab, sad 

sociolog Marie Lunau, historiker Peter Edelberg og kønsforsker Jens Rydström. Panelet blev 

modereret af Anna Sofie Bach fra Sociologiforeningens bestyrelse. 

 

Foreningens andet samarbejdsarrangement dette efterår var med Sociologisk Institut, KU. Ved 

dette arrangement under titlen "Sociologiens bidrag til klimaproblematikken -Hvordan arbej-

der sociologer med at imødegå den globale klimaudfordring" præsenterede et panel bestående 

af fire sociologer hvordan de i praksis bruger sociologen i deres arbejde med klimaet. Panelet 

bestod af Frieda Molin fra Bro behavior, Rasmus Sielemann fra Bornholms Energi & Forsyning, 

Martha Nørgaard fra CONCITO og Majken Mac fra Alternativet. Efter de fire panelisters indivi-

duelle præsentationer fulgte en spændende debat modereret af lektor Anders Blok fra Sociolo-

gisk Institut, hvor panelet diskuterede de mange spændende spørgsmål fra salen. Dette var et 

velbesøgt arrangement hvor de 74 udbudte pladser hurtigt blev fyldt. De fire panelisters præ-

sentationer er at finde som lydfiler på Sociologiforeningens hjemmeside.  

 

Vi rundede året af med to metodekurser afholdt i hhv. Aalborg og København. I Aalborg blev 

metodekurset ”Mixed Methods” afholdt for Dansk Sociologiforenings medlemmer i Aalborg. Ar-

rangementet blev afviklet med hjælp fra tre oplægsholdere med hvert deres oplæg. ”Nye digi-

tale muligheder i mixed methods” med Stefan B. Andrade fra VIVE, var et oplæg hvori han disku-

terede mulighederne i at anvende computerteknikker fra digital humaniora i forbindelse med 

sociologiske mixed method-strategier. ”Mixed methods er en god ide, men hvorfor?” med var et 

oplæg Jakob Skjøtt-Larsen, der fokuserede på hvordan man kan kombinere multipel korrespon-



 
  
 

10 
 

danceanalyse af surveydata med kvalitative interviews, og ikke mindst diskutere og eksempli-

ficere de afgørende forskelle, der kan være i vores bevæggrunde, rationaler og strategier for at 

kombinere metoder. ”Metoder på tværs - update” var et oplæg med Ole Riis, der tog udgangs-

punkt i sin bog Metoder på tværs. Han anfægtede en nyere tilgang til metoder, der dengang 

virkede rebelsk da de blev præsenterede i bogen, men i dag virker som common sense. Oplæg-

get diskuterede formål med mixed methods og deres videnskabsteoretiske antagelser. I Køben-

havn afholdes årets sidste metodekursus, "Videovervågning som sociologisk metode - et felt for 

mixed methods", d. 3. december ved Lasse Liebst og Marie Rosenkrantz Lindegaard. Dette kur-

sus udfoldede en ny måde at tænke observationsstudie på - i grænselandet mellem kvalitative 

og kvantitative metoder. Vi kom ned i maskinrummet og tæt på overvejelserne omkring kod-

ning og analyse af videoovervågningsbilleder af voldsepisoder. Som kursusdeltager gik man 

derfra med mod på at begive sig i kast med at arbejde med overvågningsmateriale og bedrive 

sociologi med alternative datakilder. 

 

2018 var også året hvor Dansk Sociologiforening udgav første udgave af det nyopstartede ma-

gasin, Sociologisk Magasin. Første udgave med titlen "Sociologiske karriereveje" er en opfølg-

ning på foreningens arrangement med samme navn, og har været populært blandt de stude-

rende. I denne første udgave kan man fordybe sig med en række sociologers vej på arbejdsmar-

kedet og råd til de studerende. Magasinet at finde på foreningens hjemmeside sociologi.dk. Vi 

er glade for denne nye tilføjelse til foreningens aktivitet er glæder os til næste udgivelse af So-

ciologisk Magasin i 2019. 

 

Endelig har 2018 har været et begivenhedsrigt år hvad angår Dansk Sociologiforenings inter-

nationale medlemskaber, da sommeren bød på afholdelsen konferencer ved både ISA og NSA, 

hvor sociologiforeninger mødes på tværs af det internationale og nordiske fællesskab. Beret-

ninger fra de internationale kongresser er at finde på s. 15 og s. 18. Her beretter Pelle Korsbæk, 

Dansk Sociologiforenings repræsentant, om afholdelsen af den 29. Nordic Sociological Assosia-
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tion Conference (NSA 2018) der i år fandt sted i Danmark, og foreningens studenterrepræsen-

tant Emma Bach beskriver sin deltagelse ved afholdelsen af ISA, hvor hun repræsenterede So-

ciologiforeningen ved kongressen i Toronto.  

 

I 2019 afholdes den 14. ESA-konference i Manchester d. 20.-23- august. Konferencens tema er 

"Europe and Beyond: Boundaries, Barriers and Belonging", og der forventes op til 3000 deltagere 

fra hele verden. Man kan finde mere information om konferencen samt blive medlem af ESA på 

https://www.europeansociology.org/. 

 

Den tidligere studentermedhjælp Nanna Pagh Bugge stoppede i sommer, for at fokusere på sine 

studier. Bestyrelsen takker for hendes gode indsats for foreningen og ønsker hende alt godt 

videre. Katrine Stribæk, studerende ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet, blev d. 8. 

august 2018 ansat som foreningens studentermedhjælp, og har derfor siden efteråret varetaget 

diverse opgaver i foreningen. Næstformand Pelle Korsbæk Sørensen har gennem en længere 

periode fungeret som konstitueret formand for foreningen grundet formandens barselsorlov. 

Vi takker ham for hans store arbejde og engagement i foreningens aktiviteter særligt i denne 

periode. 

 

Anna Ilsøe  
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Kasserens beretning 
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Revisorerklæring vedr. Dansk Sociologiforenings årsregnskab for året 2018 
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Årsberetninger 2018 

Tidsskriftet Dansk Sociologi 

 I 2017 overgik tidsskriftet som bekendt til udgivelse på DJØF Forlag. Efter lidt indkøringsvan-

skeligheder har samarbejdet i løbet af 2018 fundet et tilfredsstillende og stabilt leje. Også på 

billedsiden er der fundet en god løsning. Redaktionen vil i den forbindelse gerne benytte lejlig-

heden til at takke Anna Vestergaard Jørgensen og Line Marie Thorsen for deres frivillige ar-

bejde med at skabe kontakt til relevante kunstnere. Vi forventer at dette samarbejde vil fort-

sætte i 2019.  

 

Med afklaringen på disse områder, er planen for 2019 at gå videre med at implementere over-

gangen til online håndtering af manuskriptindlevering og fagfællebedømmelser, OJS (Open 

Journal System). Der påtænkes ansættelse af en studentermedhjælp til at facilitere overgangen. 

OJS-systemet har også til hensigt at imødekomme udfordringer i forbindelse med GDPR. 

 

Årets udgivelser har budt på tre åbne numre med stor tematisk spændvidde, samt et temanum-

mer om digitale metoder. DJØF Bladet bragte d. 26/6 en artikel med afsæt i artiklen ”Køn og 

metodevalg blandt samfundsvidenskabelige specialeskrivende” af Rasmus Munksgaard og Os-

kar Enghoff. Nr. 4 2018 er desværre blevet en smule forsinket, men forventes at udkomme 

primo 2019.  

 

2018 har også budt på implementering af en nyt tiltag, hvor tidsskriftet bringer korte omtaler 

af nye sociologiske Ph.d.-afhandlinger i Danmark.  

 

Tidsskriftet har 186 abonnenter og der sælges omkring 5-10 eksemplarer i løssalg per num-

mer. Der er tale om en fremgang på 28 abonnenter siden 2016. Tidsskriftet modtog i 2018 15 

artikler til bedømmelse (i dette tal er ikke medregnet artikler til temanumre). 
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Redaktionen har i 2018 bestået af Mikkel Bo Madsen, Klaus Levinsen, Stine Thidemann Faber, 

Lasse Folke Henriksen, Heidi Sørensen, Thomas Olesen, Anders Blok, Troels Schultz Larsen og 

Gunvor Christensen. 

  

Thomas Olesen, Anders Blok og Troels Schultz Larsen blev valgt ind sidste år og er således ikke 

på valg. Klaus Levinsen, Stine Thidemann Faber, Lasse Folke Henriksen og Gunvor Christensen 

er på valg og indstillet på genvalg. Mikkel Bo Madsen og Heidi Sørensen er i løbet af 2018 trådt 

ud af redaktionen. Redaktionen arbejder på at finde nye medlemmer, der kan erstatte deres 

funktioner. 

 

Med venlig hilsen,  

Redaktionen for Dansk Sociologi 

  



 
  
 

18 
 

Nordic Sociological Association, NSA (Nordisk Sociolog Forbund) 

De danske repræsentanter i NSA er Pelle Korsbæk Sørensen og Anne-Kirstine Mølholt. Anne-

Kirstine Mølholt har holdt barsel, og i perioden har Pia Heike Johansen deltaget i bestyrelses-

arbejdet for NSA som suppleant frem til august 2018. 

 

Nordic Sociological Association er fællesorganisationen for de nordiske sociologiforeninger. De 

deltagende lande er Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. De nordiske sociologiforenin-

ger har hver to repræsentanter i bestyrelsen for den fælles Nordic Sociological Association 

(NSA).  

Hjemmesiden for forbundet er: http://nordicsociologicalassociation.org/  

 

Da forbundet genererer en positiv økonomi støtter NSA projekter, der støtter op om og frem-

mer sociologien i Norden. Foreningen ønsker at huske medlemmerne af de nationale foreninger 

på, at der ydes støtte til projekter, der fremmer den nordiske sociologi. Der kan læses mere om 

dette på: http://nordicsociologicalassociation.org/funding  

 

Der afholdes to bestyrelsesmøder om året, hver gang på skift i forskellige dele af Norden. I 2018 

blev der afholdt et møde i Oslo i april og et i Aalborg i august i forbindelsen med forbundets 

konference. Fra august 2016 til august 2018 har Danmark haft formandsskabet af foreningen 

ifm. afholdelsen af konferencen NSA2018. 

 

En stor del af arbejdet i 2018 har handlet om at planlægge og gennemføre den 29. Nordic Soci-

ological Association Conference (NSA2018). Det overordnede tema for konferencen var ’The 

Global North – Welfare policies, mobilities, inequalities, and social movements’. Konferencen blev 

afholdt i den varme højsommer på Aalborg Universitet den 8. – 10. august 2018. Konferencen 

havde i alt ca. 170 deltagere, der kom fra Danmark, Norden og internationalt. Der var mere end 

20 sessions, 2 paneler og 20 frivillige studentermedhjælpere. Der var tre keynote speakers: 
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Professor Mike Savage fra London School of Economics (LSE) og Professor Guy Standing of 

SOAS University of London gav præsentationer med efterfølgende dialog med salen. Dr. Prerna 

Singh, der er Mahatma Gandhi Associate Professor of Politics and International Studies, Depart-

ment of Political Science, Watson Institute for Public Policy and International Affairs, Brown 

University, gav en videooptaget forelæsning specielt lavet til konferencen. Der blev desuden 

holdt en reception i Utzoncentret, hvor Aalborg Kommune bød velkommen. 

 

Nordic Sociological Association ydede støtte til flere forskellige projekter i forbindelse med 

konferencen. Den største støtte blev givet til at nedbringe gebyret for deltagere, der er Phd-

studerende. Dette er med til at skabe gode forhold for unge forskere, og danne netværk mellem 

disse. Desuden gav forbundet specifik økonomisk støtte til studerendes rejse fra Island. For at 

kandidat- og bachelorstuderende også kunne få en god mulighed for deltagelse, blev der udlo-

vet ’student grants’. Baseret på en vurdering af de indkomne ansøgninger modtog i alt syv nor-

diske studerende gratis deltagelse i konferencen. Ud over dette blev der i forbindelse med kon-

ferencen ydet støtte fra forbundet til en Prækonference for Phd-studerende afholdt af Aalborg 

universitet. Titlen på denne var ‘Theoretical and methodological challenges to the study of rising 

inequalities’. Her deltog i alt 14 hhv. danske, nordiske og internationale Phd-studerende. 

 

NSA støtter udgivelsen af det internationale videnskabelige tidsskrift Acta Sociologica, som 

medlemmer af Dansk Sociologiforening også modtager med posten. Redaktionen af Acta Socio-

logica skifter mellem de nordiske lande. Fra 2019 er det Islands tur til at overtage redaktionen 

for tidskriftet. Siden 2017 har en undergruppe i bestyrelsen arbejdet sammen med de finske 

redaktører på at gennemføre en smidig overgang. I foråret 2018 vurderede og godkendte be-

styrelsen en ansøgning fra to professorer fra University of Iceland om at blive redaktører af 

tidskriftet. Der er blevet afholdt møder mellem de afgående og de nye redaktører på konferen-

cen i Aalborg og efterfølgende. Overdragelsen er faldet fint på plads, og de islandske redaktører 

har overtaget Acta Sociologica fra årsskiftet 2018/2019.  
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Generalforsamlingen for NSA blev afholdt den 9. august 2018 på Aalborg universitet. Den fulde 

årsberetning for NSA i 2016-2018 og den økonomiske beretning kan læses på forbundets hjem-

meside. Forbundet er desværre også blevet udsat for et ulovlig mailbaseret svindelnummer, 

som har ført til, at der er indført skærpede retningslinjer for elektronisk kontakt mellem besty-

relsesmedlemmer og for udbetaling af midler. Årsberetningen kan findes via linket: http://nor-

dicsociologicalassociation.org/documents   

 

Det nordiske sociologiforbund støtter de nordiske kongresser, der afholdes på skift i de nordi-

ske lande, hver andet år. Den næste konference er i Oslo i august 2020. Den foreløbige titel på 

denne er ’The sociology of conflict: global transformations – local manifestations’. 

 

Bestyrelsen af NSA har besluttet at holde et lidt længere bestyrelsesmøde i foråret 2019, hvor 

der vil være fokus på, hvordan forbundet kan udvikle sig og facilitere en dialog om, hvilke ret-

ninger den nordiske sociologi tager i fremtiden. 

 

Med venlig hilsen,  

Pelle Korsbæk Sørensen, medlem af bestyrelsen af Nordic Sociological Association for Dansk So-

ciologiforening, formand for Nordic Sociological Association 2016-2018.  

Anne-Kirstine Mølholt, medlem af bestyrelsen af Nordic Sociological Association for Dansk So-

ciologiforening, 
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International Sociological Association (ISA)  

I juli 2018 afholdtes den nittende sociologiske verdenskongres i Toronto, Canada. Temaet var 

Power, Violence and Justice: Reflections, Responses and Responsibilities. 5.805 sociologer deltog. 

Desværre var der en skævvridning ift. repræsentation, idet 71 pct. af deltagerne kom fra det 

globale Nord (Europa, Nordamerika og Australien). Fra det globale Syd deltog få (specielt fra 

Mellemøsten), blandt andet pga. visumproblemer. Fremover vil der være en enhed under plan-

lægningsgruppen, der gør alt for at tackle sådanne visumproblemer.  

 

På verdenskongressen afholdtes valg til bade ISA-formandskabet og ’The Executive Committee’. 

Sari Hanafi (Libanon) blev valgt til formand. Andre indvalgte kan ses her: https://ti-

nyurl.com/isa-valg19. Sari Hanafi oplyste, at vi nu er oppe på 5.706 medlemmer, da der blandt 

andet er kommet elleve nye foreninger og ti institutioner i den fireårige periode. Hanafi opfor-

drer alle til at indsende forskning til ISAs publikationer og til at deltage i kommende ISA-arran-

gementer, som er 

- Det sekstende ISA Laboratory for PhD Students foregår i Santiago de Compostela, Spa-

nien 2019 (ansøg via https://tinyurl.com/phdlab ) 

- Den fjerde ISA Forum of Sociology foregår i Porto Alegre, Brasilien 2020 

- Den femte ISA Conference of the Council of National Associations foregår et endnu ikke 

offentliggjort sted i 2021 

- Den tyvende ISA World Congress foregår i Melbourne, Australien i 2022. 
 

I februar 2018 offentliggjorde ISA deres GMSSI-platform (Global Mapping of Sociologists for So-

cial Inclusion). Det er en platform for alle der arbejder sociologisk, og formålet er at kortlægge 

sociologer globalt for at knytte bånd og støtte samarbejde for sociologi verden over. Vi opfor-

drer hermed både ansatte og studerende til at oprette en bruger med et par nøgleord om inte-

resser og evt. oprette kurser, forskningsprojekter eller andet på https://tinyurl.com/submit-

gmssi. Man kan blive medlem af ISA her: https://tinyurl.com/isa-medlem. Derudover optager 

ISA institutioner som fx universiteter eller forskningsinstitutioner som medlemmer.  

Med venlig hilsen 

Emma Bach, Studenterrepræsentant og suppleant for Sociologiforenings repræsentant i ISA. 
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Sociologisk Institut, Københavns Universitet 

Sociologisk Institut (SI) har som altid haft et godt samarbejde med Sociologiforeningen i 2018. 

SI varetager fortsat foreningens medlemsadministration og lægger hus til det redaktionelle ar-

bejde med tidsskriftet Dansk Sociologi.  

 

Sociologisk Institut kan meddele at instituttet generelt er i god gænge.   

De sociologiske uddannelser (BA og KA) nyder fortsat stor søgning og vi optog igen i 2018 ca. 

120 BA-studerende og ca. 80 KA studerende. På grund af dimensionering forventer vi at disse 

tal vil falde gradvist i de kommende år, mens vi i skrivende stund afventer konsekvenserne af 

den annoncerede finansieringsreform og en ny budgetmodel på Københavns Universitet.  

På trods af at vi må forvente at vores uddannelser bliver slanket lidt i de kommende år, arbejder 

vi på til stadighed at opretholde et højt fagligt niveau, og vi har fremdeles stort fokus på at 

mindske frafald, øge gennemførelsen og styrke beskæftigelsen for vores kandidater. 

 

Vi kan også berette at vi i skrivende stund har fået besked om at en ny kandidatuddannelse i 

’Social Data Science’, som Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har søgt akkrediteret, er blevet 

godkendt, og vi forventer at optage nye studerende fra sommeren 2018. Sociologisk Institut har 

spillet en central rolle i udviklingen af uddannelsen, som alle fakultetets institutter har bidraget 

til. Vi ser meget frem til at uddanne nye kandidater, der kombinere data-science med stærke 

samfundsvidenskabelige analytiske kompetencer. 

 

I 2017 genoplivede vi en tradition for ’Instituttets Dag’, der sigter på at bringe studerende og 

forskere tættere sammen uden for undervisningen. Instituttets Dag blev afholdt igen i septem-

ber 2018 og var en stor succes. Vi havde i år inviteret en key-note fra Cardiff UK, William Hous-

ley, der talte om digitaliseringens betydning for sociologien. Der var ydermere uddeling af un-

dervisningspriser og ’Fantasiprisen’ for det mest nytænkende sociologisk speciale.  
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Hakan Kalkan har i oktober 2018 succesfuldt forsvaret en doktor-disputats i sociologi med tit-

len ’Shababs. Gadekultur, gadens økonomi og respekt – på Nørrebro’. 

 

I forlængelse af evalueringen af instituttets forskning i 2016 har Det Samfundsvidenskabelige 

Fakultet bevilliget et særligt ’internationaliserings-professorat’, som vi efter en længere søge-

proces har besat i sommeren 2018. Her startede Claire Maxwell, der kom fra en stilling på Uni-

versity College London, som den pt 4 professor ved Sociologisk Institut.  

 

Endelig havde vi den fornøjelse at Deborah Lupton, professor i sociologi ved University of Can-

barra i Australien, ved KUs årsfest i november 2018 blev udnævnt til æresdoktor ved Køben-

havns Universitet.  

 

Sociologisk Institut har igen lagt hus til (og i nogle tilfælde været medarrangør af) en række af 

foreningens forelæsninger og debatarrangementer, hvilket altid er en fornøjelse. Sociologisk 

Institut takker for et godt samarbejde i 2018, som vi ser frem til at fortsætte fremover.  

 

Med venlig hilsen 

Janus Hansen, Institutleder, Sociologisk Institut, Københavns Universitet  
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Institut for Sociologi og Socialt arbejde, Aalborg Universitet 

Pr. 1. oktober 2018 var optaget på bacheloruddannelsen 161. På kandidatuddannelsen var op-

taget på 54. Optaget på kandidatuddannelsen er noget lavere end sidste år og forventes at falde 

i de kommende år som følge af den eksterne dimensionering, som uddannelserne gennemgår. 

 

Sociologiuddannelsen var sammen med Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Dansk Socio-

logiforening og Nordisk Sociologforbund vært for den Nordiske Sociologkongres 2018, som 

blev afholdt den 8.-10. august. Temaet for konferencen var ”The Global North – Welfare policies, 

mobilities, inequalities, and social movements”.  

 

Vi havde fornøjelse af følgende oplæg:  

- Professor Mike Savage from London School of Economics (LSE):” Escalating inequality 

& global geo-politics”.  

- Professor Guy Standing of SOAS University of London: “Responding to Rentier Capital-

ism: The Precariat in the Commons”. 

- Dr. Prerna Singh, Mahatma Gandhi Associate Professor of Politics and International 

Studies, Department of Political Science, Watson Institute for Public Policy and Interna-

tional Affairs, Brown University:” Nationalism and Welfare” (via video) 

  

Kongressen blev afholdt på campus Aalborg og samlede næsten 200 deltagere. En kæmpe tak 

for indsatsen til alle, der har deltaget i arbejdet! 

 

Der blev i 2018 indført ny studieordning på kandidatuddannelsen. Baggrunden for den nye stu-

dieordning var blandt andet et ønske om at skabe klarere fagprofiler for kommende dimitten-

der samt at sikre et bredt fagudvalg ved at udbyde valgfag til bacheloruddannelsen gennem 

samlæsning. Med den nye studieordning organiseres de udbudte emnespecialiseringer i fire 

specialiseringsspor:    
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- Arbejdsliv, organisation og Human Resource Management 

- Sociale fællesskaber og sociale forskelle 

- Sundhed, sygdom, steder og rum 

- Hverdagsliv, kultur og samtidsdiagnoser 

 

Med venlig hilsen 

Jakob Skjøtt-Larsen, studienævnsformand 

  



 
  
 

26 
 

Sociologi og Kulturanalyse, SDU Esbjerg 

I 2018 fik vi i alt 170 ansøgere på bacheloruddannelsen i Sociologi og Kulturanalyse på SDU i 

Esbjerg, hvilket er en lille stigning i forhold til 2017. I alt 64 studerende startede på uddannel-

sen. I alt 28 studerende startede på vores kandidatuddannelse i Cultural Sociology. Heraf kom-

mer over halvdelen fra andre europæiske lande, hvilket er det højeste antal udlændinge vi 

endnu har haft på en årgang. Den internationale sammensætning oplever vi som en beri-

gelse, men den giver selvfølgelig også anledning til en vis bekymring omkring regeringens ud-

spil om at begrænse antallet af internationale studerende på danske uddannelser. 

 

I januar 2018 stod vi på SDU for første gang for at arrangere Dansk Sociologikongres. Kongres-

sen, der løb over to dage, var en succes med omkring 100 deltagere, og vi havde tre prominente 

key-note talere, Michael Woolcock, Thomas Hylland Eriksen og Elena Zdravomyslova. 

  

På uddannelsessiden har vi især arbejdet med at udviklet et nyt spor på kandidatuddannelsen, 

som starter i efteråret 2019. For et par år siden blev vores ene spor på overbygningen, Law-

sporet, der var udviklet i samarbejde med Jura desværre nedlagt tros fremgang i studenterop-

tag, hvorfor vi kun har haft et enkelt spor at følge, nemlig Social Transformation Processes. Det 

nye spor på overbygningen vil fokusere på rural sociologi, en logisk konsekvens af det tætte 

samarbejde mellem sociologigruppen og Center for Landdistriktsforskning på SDU. 

  

På forskningssiden går det også godt, idet medlemmer af sociologigruppen har skaffet pæne 

forskningsbevillinger. Blandt andet har Pia Johansen skaffet en større bevilling til et projekt om 

livskvalitet på landet, https://realdania.dk/nyheder/2018/09/forskere-unders%C3%B8ger-

livskvalitet-p%C3%A5-landet 

 

Med venlig hilsen 

Martin Lindhart, lektor ved Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi  
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Pædagogisk Sociologi, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus  

Universitet 

 

Afdeling for Pædagogisk Sociologi, DPU blev etableret i 2014. I afdelingen er i alt ansat 28 for-

skere og 13 ph.d.-studerende, som er organiseret i henholdsvis forskningsprogrammer og 

forskningsenheder, der alle er etableret omkring forskellige genstandsfelter inden for den pæ-

dagogiske sociologi, og som har den pædagogiske sociologi som fælles videnskabeligt grundlag. 

Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi, samt forskellige masteruddannelser, er tilknyttet 

afdelingen, og afdelingens forskere bidrager alle til afdelingens uddannelser. På den måde sik-

res en tæt sammenhæng mellem forskning og undervisning. Kandidatuddannelsen i pædago-

gisk sociologi har i alt ca. 320 studerende indskrevet, fordelt på Campus Aarhus og Campus 

Emdrup. Lektor Christian Christrup Kjeldsen er afdelingsleder og lektor Anne Larson er for-

mand for Uddannelsesnævnet for kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi. 

 

Der er stor aktivitet i afdelingens forskningsprogram og forskningsenheder. Blandt mange ak-

tiviteter kan nævnes, at forskningsenheden ” Social Inequality in Education and Beyond” har 

holdt seminar med oplæg af professor Martin David Munk fra AAU. 

 

I 2018 har der været opslået flere stillinger i afdelingen, og Rune Müller kristen, Mikkel Stov-

gaard, og Jacob Højgaard Christensen er blevet ansat som Adjunkter. Sedat Gümüs og Christian 

Sandberg Hansen er blevet ansat som lektorer, og endelig er Ning de Coninck-Smith blevet ud-

nævnt til professor.  

 

Der er en meget omfattende portefølje af eksternt finansieret projekter administreret af for-

skere tilknyttet afdelingen. Professor MSO Karen Wistoft varetager en række projekter med 

omdrejningspunkt i børn, mad og pædagogik. Lektor Janne Hedegaard Hansens projekt APP In 

om at forskyde fokus i den pædagogiske inklusionsforskning fra et fokus på pædagogiske og 

didaktiske praksisformer og organiseringer, til et fokus på betydningen af selve fællesskabets 
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konstituering gennem inklusions- og eksklusionsprocesser, i relation til udviklingen af inklu-

derende læringsmiljøer. Afdelingens forskere varetager en lang række projekter inden for 

kvantitativ forskning i regi af Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) 

med mere end 60 medlemslande. Lektor Christian Christrup Kjeldsen er i den forbindelse ble-

vet udnævnt til medlem af IEA Standing Committee. Endelig vil professor MSO David Reimers 

bevilling fra Velux fonden til projektet ”Exploring School Culture” bidrage til en dybere forstå-

else af skolekultur og dens indflydelse på elevernes faglige præstationer og ulighed. 

 

Der har også været omfattende besøg fra udenlandske forskere i afdelingen, og det kan nævnes 

at Professor Lothar Böhnisch holdt oplægget ”Soziale Theorie der Schule”. 

 

Endelig har uddannelsen Pædagogisk Sociologi været igennem Århus Universitets femårige 

kandidat uddannelsesevaluering i 2018. Der var stor ros til både ledelse og undervisere i afde-

lingen for arbejdet med uddannelsen fra både AU’s ledelse og fra de eksterne eksperter som 

gennemførte evalueringen.    

 

Med venlig hilsen 

Christian Christrup Kjeldsen, afdelingsleder Pædagogisk Sociologi 
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Department of Business and Politics/BSc in Business Administration and Sociology, CBS 

BSc in Business Administration and Sociology, CBS In 2018 the BSc in Business Administration 

and Sociology programme at CBS has increased the number of student accepted for the pro-

gramme to 76 students and will most probably continue to operate on this scale. There is some 

uncertainty though due to the government decision to reduce the number of places for foreign 

students. This is only effective for Master students, but of course it might have an impact on 

students applying for the programme. Currently we are not short of applicants, in 2018 614 

students applied for the 75 places available.  

 

A study programme reform based on the demands of both the students and the university ad-

ministration in order to strengthen the profile of the programme and to improve the students’ 

competitiveness has begun in 2018. The new programme structure with four knowledge 

streams and new exam forms is now fully implemented and covers all students. Also new 

courses in Finance and Marketing have been implemented to enhance the students’ competi-

tiveness for graduate programmes and the labour market. 

 

Stream 
 

Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 Semester 5 Semester 6 

Business Ad-
ministration 

Managerial 
Economics I 

The Art and 
Practices of 
Business Ac-
counting 

Managerial 
Economics II 

Principles of 
Corporate 
Finance 

Electives Bachelor 
Project 

Organiza-
tions & 
Strategy 

Introduction 
to Organiza-
tional Sociol-
ogy 

Company in 
Contextual 
Perspective 

Business, 
Politics & 
Society 

Consumer 
Culture and 
Marketing 

Sociological 
Theory 

Introduction 
to Economic 
Sociology 

Research 
Design & 

Theories of 
Contempo-
rary Society I 

Advanced 
Economic 
Sociology 

Theories of 
Contempo-
rary Society 
II 

Contexts 
&Methods 

Fundamen-
tals of Social 
Theory 

Quantitative 
Methods I 

Qualitative 
Methods 

Philosophy 
of Science 

Quantitative 
Methods II 
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In terms of research and outreach of our faculty there is not the place here to present all our 

achievements.  

I would just like to mention Brooke Harrington’s (the previous programme director) who won 

the Academy of Management Award for research impact and the 2018 “Outstanding Book 

Award” from the American Sociological Association’s section on Inequality, Poverty and Mobil-

ity.  

 

Best regards 

Alfred Reckendrees, Dr.phil., Associate Professor  

(Program Director, BSc in Business Administration and Sociology). 
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Socialvidenskab, RUC 

På RUC indførtes i 2015 en kandidatreform hvilket konkret betyder, at det ikke længere er mu-

ligt at kombinere to fag ligeligt. En kombinations kandidatuddannelse består i dag af et hoved-

fag, fag 1, der læses over 2 1/2 semestre og et bifag, fag 2, der læses over 1 1/2 semester. Spe-

cialet skrives på fag 1. Socialvidenskab (SV) kan i dag læses som fag 1 i kombination med et af i 

alt ni fag. De fordeler sig på tre hovedområder. Sammensat på den rette måde tilbydes her helt 

unikke muligheder for at kunne specialisere sig: 

 

1. Socialvidenskab i kombination med institutions - og organisationsrelaterede fag: SV- 

Arbejdslivsstudier eller SV - Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier  

2. Socialvidenskab i kombination med et professionsfagligt vidensområde: SV- Pædago-

gik & Uddannelsesstudier eller SV- Psykologi eller SV - Plan, By, Proces  

3. SV i kombination med et hum fag: a. (gymnasielærer kompetencegivende): SV- Historie 

eller SV – Dansk b. SV – Kultur og sprogmøde eller SV – Kommunikation 

 

2018 var præget af initiativer til at skabe et ’hjem’ for Socialvidenskabs 285 kandidatstude-

rende, heraf 106 med Socialvidenskab som fag 1. Debatmøder har betydning, der giver stude-

rende indblik i den nyeste forskning på Socialvidenskab. Vi har i årets løb haft sådanne arran-

gementer, senest denne januar 2019 ved lancering af tre nye bogudgivelser: 

Rasmus Willig & Anders Ejrnæs (2018) Flexisme. Reitzels 

Klaus Rasborg (2019) Ulrick Beck - en kritisk indføring i teorien om verdensrisikosamfundet 

Reitzels 

Hanne Marlene Dahl (2017) Struggles in (elderly) Care - A feminist view Palgrave 
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Vi har set betydelig aktivitet på forskningsfronten, som udmønter sig i tre forskningsgrupper – 

Social Dynamics and Change; Welfare, Diversity and Social Cohesion; Global Political Sociology 

– som alle nyder godt af stort engagement. Udvalgte publikationer i 2018: 

Troels Schultz Larsen (2018) Advanced Marginality as a comparative research strategy in 

praxis: The Danish 'Grey Belt' in conversation with the French 'Red Belt': Urban Geogra-

phy. 39, 8 

Yvonne Mørck et al (2018) Æresrelateret social kontrol. Teori og praksis i socialt arbejde Køben-

havn: Akademisk Forlag. 

Klaus Rasborg (2018) From 'the Bads of Goods' to 'the Goods of Bads': The Most Recent Devel-

opments in Ulrich Beck’s Cosmopolitan Sociology: Theory, Culture & Society. 35 

Kenneth Reinicke (2018) Mænd der krænker kvinder: Refleksioner i kølvandet på #MeToo Kø-

benhavn: Samfundslitteratur.  

Bjørn Thomassen (2018) The anthropology of political revolutions, In Handbook of political an-

thropology. Wydra, H. & Thomassen, B. (red.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing,  

Hanne Warming (2018) Children's Citizenship in Globalised Societies, in Baraldi, C. & Cockburn, 

T. (red.) Baraldi, C. & Cockburn, T. (red.) Theorising Childhood: Citizenship, Rights and Participa-

tion.  Palgrave Macmillan 

 

Forskere på Socialvidenskab var i året med mellemrum i medierne: Rasmus Willig i Politiken 

”Forskere: Vi er udsat for politisk pres. Kenneth Reinicke, i DJØF-bladet, ”Tema: Din og min kar-

riere Er det din tur til at gøre karriere?” Hanne Warmings i P1, ”Adoptivbørn bør kunne bevare 

kontakt til deres rødder”, Anders Ejrnæs i Børn & Unge, ”Lukker kritikken inde: Tavshedskul-

turen breder sig”. Yvonne Mørck i Berlingske, ”Vi skal forhindre, at voldsramte kvinder vender 

tilbage til gammelt mønster”. Kristoffer Kropp i Magisterbladet, ” Skarp kritik af CBS-professors 

årelange forsvar af topchefer” 

 

Med venlig hilsen 

Anni Greve, Studieleder på Socialvidenskab 
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Dansk Sociologiforening Esbjerg, SDU Esbjerg 

En gruppe studerende på bacheloren i Sociologi og kulturanalyse har siden 2017 arbejdet på at 

få etableret en studenterforeningsinspireret lokalforening af Dansk Sociologiforening, siden 

der blev afholdt et introducerende oplæg om denne. Formålet med lokalforeningen er at 

fremme samarbejdet inden for sociologisk forskning i Region Syddanmark samt virke frem-

mende for sociologiske perspektiver lokalt i Esbjerg, således for at synliggøre relevansen af 

(kultur)sociologisk faglighed på arbejdsmarkedet. Desuden er de studerende hovedprioriteten 

for Dansk Sociologiforening Esbjerg. Dette gøres ved at formidle kendskab til sociologiens re-

sultater og relevans på en inddragende måde udenfor forelæsningssalene med det endemål at 

forsøge at bidrage til at sikre de studerendes mulighed for at skabe en faglig, sociologisk profil. 

 

Lokalforeningens bestyrelse er endnu ikke etableret og formaliteterne er såvel ej heller fastsat 

endnu, men en opstartergruppe består i skrivende stund af seks BA-studerende fra forskellige 

årgange, som faciliterer studenter-venlige arrangementer for de sociologistuderende. Indtil vi-

dere har disse arrangementer været en studentermiddag ved Dansk Sociologikongres 2018 

(hvor lokalforeningen i forbindelse heraf lavede en survey omkring de studerendes interesse 

for kongressen), der blev ved semesterstarten afholdt et introducerende oplæg for de nye stu-

derende hvor både hovedforeningen og lokalforeningen blev præsenteret og forklaret og i no-

vember 2018 blev lokalforeningen kontaktet og tilbudt en særvisning af filmen ”Hjerteland”, 

der er baseret på et længere antropologisk feltarbejde. I 2019 vil lokalforeningen fortsat af-

holde arrangementer, hvor de bl.a. vil afholde ”Sociologiske Karriereveje” for at skabe et større 

kendskab til de studerendes muligheder efter endt uddannelse, da dette er et gennemgående 

spørgsmål for bachelorstuderende på uddannelsen.  

 

Dansk Sociologiforening Esbjerg er en lokalforening med egen økonomi, hvor der ikke betales 

kontingent til. Dette skyldes, at lokalforeningen ønsker at understrege at de udspringer af ho-

vedforeningen Dansk Sociologi og derfor opfordrer til at kontingent betales hertil. Arrangemen-

terne til de studerende vil derfor bestå af deltagerbetaling eller økonomisk støtte. 
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Dansk Sociologiforening Esbjerg er til at finde på Facebook, hvor de i forbindelse med deres 

arrangementer lægger indhold op på deres side, som de studerende således kan holde sig op-

dateret i. Desuden vil yderligere information til de studerende også blive vist på de elektroniske 

informationstavler på campus. 

 

Opstartergruppen ser frem til et spændende år med flere arrangementer og for at skabe mere 

interesse for sociologien i Region Syddanmark. 
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Afvikling af lokale sociologiske arrangementer i Aalborg  

I 2018 er der blev afviklet en række nye arrangementer fra DSF i Aalborg – både for studerende 

og de færdiguddannet sociologer. Bevæggrundene herfor var et ønske fra undertegnet om, at 

DSF skulle til at tilbyde arrangementer i Aalborg.  

 

Opstart af nye arrangementer  

De nye tiltag har bl.a. været med til at skabe rum for de socialt og fagligt interesserede i det 

lokale sociologiske miljø i Aalborg. Arrangementerne er blevet udarbejdet i samarbejde med 

DSF & sociologiuddannelsen, der bl.a. har tilbudt at lægge lokaler til, tilbyde sparring om ind-

hold, anskaffelser af oplægsholdere, betaling af omkostninger m.m. som alt i alt har fungeret 

rigtig godt. 

 

Det er dog fortsat vigtigt at bevare og værne om de gode relationer mellem den lokale studen-

terforening (SOFIA), Sociologiuddannelsen, samt Dansk Sociologiforening, når disse sociale og 

faglige miljøer skal opbygges. Dette kræver eksempelvis: 

- At der fortsat er opbakning fra de forskellige parter. 

- At nye studerende på Sociologiuddannelsen i Aalborg bliver præsenteret for Dansk Sociologi-

forening og SOFIA.  

- At der bliver reklameret for opstillingsmuligheder i Dansk Sociologiforening som bl.a. studen-

terrepræsentant og en generel mulighed for studerende om, at der kan søges midler til arran-

gementer.  

Alt i alt er de nye arrangementer blevet modtaget godt. Der er fortsat et ønske om, at opbygge 

en stærkere relation mellem de tre parter, således at der fortsat er gode vilkår og muligheder 

for de interesserede i, at opbygge arrangementer. Det skal desuden siges, at der efter flere af de 

afviklet arrangementer, da har de studerende, de færdiguddannet og de ansatte på universitet, 

sat sig sammen og diskuteret for en stund.   

Jonas Thorborg Stage,  

Bestyrelsesmedlem i Dansk Sociologiforening & kandidatstuderende i Sociologi ved AAU 
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Forslag vedr. vedtægtsændring. 

 

Da det kan være svært at skaffe nye bestyrelsesmedlemmer og en stor og velfungerende besty-

relse, foreslår bestyrelsen, at sætningen om at øvrige bestyrelsesmedlemmer kun kan genvæl-

ges for to gange (i §13) bortfalder. Tidsbegrænsningen fastholdes for formandsposten. 

 

Forslag til ny formulering af §13: 

 

Valg af formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer sker for to år ad gangen. Genvalg kan finde 

sted, men formanden kan højest genvælges to gange i træk. En afgående formand kan efterføl-

gende vælges til bestyrelsen som ordinært medlem. 
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Valg af formand og bestyrelse i Dansk Sociologiforening 

 

Valg 2019 Navn På valg Fortsætter/gen-

opstiller 

Formand Anna Ilsøe Nej Fortsætter 

Næstfomand Pelle Korsbæk Sørensen Ja Genopstiller* 

Bestyrelsesmedlem Anders Hjorth-Trolle Nej Fortsætter 

Bestyrelsesmedlem Anne-Kirstine Mølholt Nej Fortsætter 

Bestyrelsesmedlem Pia Heike Johansen Ja Genopstiller* 

Bestyrelsesmedlem Alberte Alsø Dokkedal Nej Fortsætter 

Bestyrelsesmedlem Anna Sofie Bach Ja Genopstiller 

Suppleant, bestyrelsen Marie Bruvik Heinskou Nej Fortsætter 

Suppleant, bestyrelsen David Reimer Nej Fortsætter 

Suppleant, bestyrelsen Barbara Fersch Ja Fortsætter 

Studenterrepræsentant Søren Lund Frandsen Nej Fortsætter 

Studenterrepræsentant Emma Steffensen Bach Nej Fortsætter 

Suppleant, studenterrepræsentant Jonas Thorborg Stage Nej Fortsætter 

*Jf. bestyrelsens beslutning om nulstilling kan genopstilling foregå skønt udløb af opstillingsperiode i henhold til 

gamle vedtægter. 

Æresmedlemmer: Kirsten Meyer og Elisabeth Hultcrantz. 

 

Repræsentanter: 

- NSA: Pelle Korsbæk Sørensen og Anne-Kirstine Mølholm. Ikke på valg. 

- ESA: Pia Heike Johansen. På valg. 

- ISA: Anna Ilsøe. På valg. 

Revisorer: Kirsten Meyer og Heine Andersen. På valg. 

 


