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Referat t i l  bestyrelsesmøde i  Dansk Sociologiforening onsdag 
d.  24.  apri l  2019, kl .  17-19, CSS lokale 16.01.62 
 
Ti l  stede: 
Alberte Alsø Dokkedal, Anna Ilsøe, Anna Sofie Bach, Søren Lund Frandsen, Anne-Kirstine Mølholt, 
Emma Steffensen Bach, Anders Hjorth-Trolle Kirsten Meyer og Katrine Stribæk 
(studentermedhjælper) 
 
Dagsorden 

- Besøg af Linea fra Djøff 
- Korte orienteringer: 

o Kort om afholdte arrangementer (Katrine) 
o Kommende arrangementer og planer for efteråret (Katrine/Anna) 

- Præsentation og diskussion 
o Sommerlejr (Alberte, Anna Sofie, Anne-Kirstine, Emma, Elisabeth) 
o Nyt fra kommunikationsgruppen (Katrine, Emma, Alberte, Anne-Kirstine) 
o Kortlægning af sociologien i Danmark (Anna/Katrine) 

- Evt.  

 

Besøg af Linea fra Djøf 

- Linnea præsenterede Djøfs muligheder ift. et eventuelt samarbejde. 
o Djøf har både lokaler i Gothersgade og et lokale med plads til ca. 40 personer i Århus. 
o Arrangementer skal fastlægges 6 – 8 uger før det finder sted. 

o Ved arrangementer med Djøf skal det være åbent for alle interesserede. 
o Arrangementer med Djøfs forlag skal være målrettet dimittender (studerende må således 

ikke være den primære målgruppe). 

- Det foreslås at afholde et arrangementet om præstationskultur og psykisk sårbarhed hos unge. 
Dette er i forvejen på tegnebrættet hos Dansk Sociologiforening og er også på Djøfs dagsorden. 

o Det kunne evt. været et dobbeltarrangement, som afholdes i både Århus og København. 

- DSF og Djøf vil begge gerne samarbejde, og det er desuden godt at vide at dette samarbejde 
fremadrettet, særligt ved arrangementer der har en fælles interesse for begge parter. 

o Djøf vil gerne være med i udarbejdelsen af tekst og program. 

o Dansk Sociologiforening vil gerne have sit logo synligt (ikke bare i tekst). 
- Det kunne også være spændende at lave nogle arrangementer, hvor vi inddrager den sociologiske 

kritik, eksempelvis om stress. 
- Det er dejligt at Djøf virker både rummelige og fleksible. 
- Det besluttes at lave et samarbeds-arrangement til at starte med og se hvordan det går. 
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o En af de helt store fordele er, at vi måske kan nå ud til nogle sociologer i nogle helt andre 

miljøer. 

 
Kort om afholdte arrangementer (Katrine) 

- Der ikke afholdt nogle arrangementer siden sidst. 
 
Kommende arrangementer og planer for efteråret (Katrine/Anna) 

- Forårets sidste arrangementer næsten færdig-planlagte og vi glæder os.  
o Arrangementet Sociologiens plads i det digitale samfund er nu åbent for tilmeldinger. 
o Planlægningen af Klima-arrangementet går godt, Jonas og Katrine er ved at finde de sidste 

paneldeltagere. 
- MIX CPH (25.oktober – 3. november) (Anna Sofie) 

o MIX vil rigtig gerne samarbejde igen. De sender en liste over film, og så kan vi se, hvad vi er 

interesserede i at samarbejde om.  
§ Det skal undersøges, om vi kan skaffe billigere billetter til foreningens medlemmer. 

- Film om Sherin Khankan (evt. oktober?) (Anna Sofie) 

o Anna Sofie har set filmen og fået lov at lave en visning af filmen.  
o Man kan muligvis få Sherin Khankan og Marie Skovgaard (instruktøren) til at komme for et 

symbolsk beløb.  

o Det kunne være spændende at lave et arrangement om islamisk feminisme. Man kunne evt. 
de-centrere det fra Sherin Khankan som person og i stedet tage en større diskussion om 
islamisk feminisme. 

- Metodekursus om kausalitet – efterfulgt af quiz-aften (slut-september start-oktober) (Anders) 
o Målgruppen er sociologer der arbejder kvantitativt på et vist niveau, eller 

sociologistuderende der har haft kvant og godt kunne tænke sig en viderebygning. 

o Efterfølgende afholdes der en quiz-aften, som Emma gerne vil være med til at lave. 
- Fake-news og algoritmer (Pelle, Alberte, Emma) (november) 

o Det kommer evt. til at være en slags evaluering af Folketingsvalget. 

o Det besluttes at gruppen sender nogle mails rundt og finder ud af noget til næste 
bestyrelsesmøde. 

- Søren har en idé til et arrangement om personlighedstests i organisationer (måske foråret 2020). 

o Feltet ligger tit hos psykologerne men kunne godt være spændende for sociologer, da det er 
en kæmpe industri, som fylder mere og mere på arbejdsmarkedet.  

§ Det sociologiske perspektiv ligger i, hvordan testene bruges i organisationerne og 

hvilke mønstrer der opstår omkring dem. 
- Anna Sofie har en idé til et arrangement om befolkningspolitik (2020) 

o Arrangementet kunne eksempelvis diskutere hvordan vi løser klimaproblematikkrn ud fra et 

økonomisk, et teknologisk og en idealistiske position. 
o Det kunne være et spændende arrangement i forbindelse med generalforsamlingen. 
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Sommerlejr (Alberte, Anna Sofie,  Anne-Kirstine, Emma, El isabeth) 
- Sommerlejr gruppen præsenterede programmet for weekenden. 
- Den største udfordring på nuværende tidspunkt er at finde gode løsninger på mad, og så mangler 

der tilbagemeldinger fra de sidste oplægsholdere. 

- Prismæssigt vil en voksenbillet komme til at koste omkring 400 – 500 kr. 
- Ift. de studerende planlægges det at sælge billetterne til halv pris, og evt. også lave nogle 

frivilligbilletter.  

- Der skal også laves billigere priser til børn, arbejdsløse og pensionister. 
- Muligheder for fællestransport fra Aalborg, Århus, Esbjerg, Odense og København skal undersøge. 
- Man kunne desuden kontakte center for landdistriktsforskning på SDU, og høre om de er 

interesserede i at komme og deltage. 
 

Nyt fra kommunikationsgruppen (Katrine, Emma, Alberte, Anne-Kirstine) 
Skydes til næste møde. 
 

 
Kortlægning af sociologien i  Danmark (Anna/Katrine) 
Skydes til næste møde. 
 

Evt.  
- Merchandise med logo er ankommet og blev uddelt både kopper og klistermærker på mødet. 

o Derudover er der også kommet et roll-up banner med foreningens logo til arrangementerne, 
og så kommer der kuglepenne der sammen med klistermærkerne kan uddeles ved 
arrangementerne. 


