Referat til bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening mandag
d. 25. februar 2019, kl. 17-19, CSS lokale 16.01.62
Til stede:
Alberte Alsø Dokkedal, Anna Ilsøe, Pelle Korsbæk Sørensen, Elisabeth Hultcrantz, Anna Sofie Bach,
Søren Lund Frandsen, Anne-Kirstine Mølholt, Lene el Mongy, Emma Steffensen Bach, Kirsten Meyer
og Katrine Stribæk (studentermedhjælper)
Dagsorden
- Konstituering; valg af næstformand, kasserer og sekretær
- Status på foreningens virke og styrker; fælles refleksion og input
- Bestyrelsesmedlemmers interesser og aktivitet i 2019; runde og diskussion
- Korte orienteringer
o Kommende arrangementer og udsendelse af plan for foråret
o Sommerlejr
o Henvendelser til foreningen
- Evt.
Konstituering; valg af næstformand, kasserer og sekretær
- Pelle Korsbæk vælges som næstformand ved applaus.
- Lene El Mongy vælges som sekretær ved applaus.
- Elisabeth Hultcrantz blev takket for sin store indsats som kasserer ved applaus.
- Emma Bach vælges som ny kasserer for foreningen ved applaus.
-

Jf. beslutningen om bankskifte ved generalforsamlingen d. 19. februar, besluttes det at
kontakte Merkur Andelskasse og Arbejdernes Landsbank om, hvilke muligheder der er og
hvem der kan tilbyde den bedste løsning.
o Det besluttes at fokuspunkterne bør være, hvorvidt banken anses som etisk
forsvarlig og hvorvidt den er forenings- og IT-venlig.

Status på foreningens virke og styrker; fælles refleksion og input
- Bestyrelsen er glade for:
o At holde gode og velbesøgte arrangementer.
o At have visioner for aktivitet.
o At tilbyde unikke metodekurser til medlemmerne.
o At have stor variation og bredde (både form og indhold og geografi).
o At være en nørdet forening.
o At være relevante og aktuelle.
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-

o At medlemsudviklingen er vendt.
Bestyrelsen vil gerne forbedre sig ved:
o Foreningens Instagram skal mere op at køre – mere synlighed og kommunikation.
§ Foreningen skal desuden på Linked-in for at nå et andet segment.
o Foreningen skal række mere ud til sociologi interesserede i erhvervslivet.
o Der mangler mailadresser på ca. 100 medlemmer.
§ Det besluttes at Katrine skal undersøge om vi kan finde mailadresser på disse.
o Dansk Sociologi – bedre samarbejde og fællesskab.
§ Bestyrelsen vil gerne udvikle et endnu bedre fællesskab med redaktionen.
o Mere fællesskabsfølelse blandt medlemmer – der skal være større mulighed for at
’mingle’ ved foreningens arrangementer.
o Virtuel forlængelse af Metodekurserne?
§ Der skal brainstormes videre på en form for forum til metodediskussioner
medlemmer imellem.
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Bestyrelsesmedlemmers interesser og aktivitet i 2019; runde og diskussion
- Anna vil gerne være mere strategisk koordinerende som formand.
- Pelle vil gerne være mere faciliterende. Han vil også gerne forhandle Djøf kontrakt og hjælpe
med kommunikationsseminar med Dansk Sociologi.
- Kirsten vil fortsætte med hjemmeside og med at hjælpe med det økonomiske.
- Søren vil gerne fortsætte med at afholde arrangementer, og vil gerne lave et arrangement
om teknologi samt et metodekursus om socialnetværks analyse.
- Elisabeth vil gerne fortsætte som æresmedlem og med at byde ind med praktiske opgaver.
- Lene fortsætter som sekretær.
- Anne-Kirstine vil gerne have fokus på fællesskaberne og dialoger med andre sociologer, og
bidrage til at skabe en følelse af et sociologisk fællesskab på tværs.
- Anna Sofie vil gerne fortsætte med også at repræsentere den faglige retning hun
repræsenterer, ved bl.a. at lave et intersektionelt metodekursus.
- Alberte vil gerne være med til at arbejde med den måde foreningen rækker bredt ud, og vil
fortsat gerne lave arrangementer.
- Emma vil gerne fortsætte med at dyrke foreningslivet, nu også som kasserer. Derudover vil
hun gerne beskæftige sig med de sociale relationer blandt sociologer.
Korte orienteringer
- Kommende arrangementer og udsendelse af plan for foråret:
o Forårsprogrammet bliver sendt ud i løbet af den næste uge.
o Der nedsættes en kommunikationsgruppe til udarbejdelse af
kommunikationsstrategi: Katrine, Emma, Alberte, Anne-Kirstine.
o Det besluttes, at der nedsættes en gruppe til planlægning af sommerlejr: Alberte,
Anna Sofie, Anne-Kirstine, Emma, Elisabeth.
§ Det besluttes desuden, at den gruppe mødes inden næste bestyrelsesmøde,
og at gruppen har beslutningsret.
o Alberte melder sig som tovholder på at arrangere interne sociale arrangementer for
bestyrelsen.
- Henvendelser til foreningen:
o Der kommer stadig flere henvendelser fra forskellige aktører, bl.a. Djøf og en
forfatter, der ved at skrive om psykisk sårbarhed blandt studerende. Dette er nogle
rigtig spændende muligheder, der skal diskuteres videre ved næste møde.
Eventuelt
- Der var ingen punkter til eventuelt.
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