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Generalforsamling i Dansk Sociologiforening 
19. februar 2018 kl. 18.45 – 20.00 på Center for Sundhed og Samfund, Københavns 

Universitet, Øster Farimagsgade 5, 1353 Kbh, lokale 16.02.55. 

 

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING 

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 Nordic Sociological Association. 

8. Beretning fra International Sociological Association. 

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. 
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1. VALG AF DIRIGENT 

Næstformand Pelle Korsbæk Sørensen blev valgt til dirigent.  

2. VALG AF REFERENT 

Studentermedhjælper Katrine Stribæk blev valgt til referent.  

D. 5. februar 2019 indkaldte bestyrelsen til generalforsamlingen. Indkaldelsen skete med 14 dages 

varsel og er dermed i overensstemmelse med vedtægterne.  

3. FORMANDENS ÅRSBERETNING 

Beretning fra formanden udkom i Sociologi-NYT nr. 185 februar 2019, og formanden, Anna Ilsøe, 

fremlagde dette for forsamlingen.  

Formanden fremlagde i sin beretning at 2018 har været et år med stor aktivitet og hele fem 

metodekurser på forskellige institutionelle placeringer, dette er meget positivt. Alle metodekurser 

har været velbesøgte og der er desuden rakt ud til nogle samarbejder i år 2018 med bl.a. MIX CPH. 

Bestyrelsen ser frem til de samarbejder 2019 også vil byde på.  

År 2018 har desuden budt på mange konferencer, med afholdelsen af både Dansk sociologikongres, 

Nordic Sociological Association og International Sociological Association. 

Medlemsfremgangen fra 2018 er forsat i 2019 hvilket er glædeligt, heraf er fremgangen 

hovedsageligt blandt studerende.  

I 2018 stoppede studentermedhjælper Nanna Pagh Bugge som bestyrelsen har været rigtig glade 

for. De takker for hendes store indsats. Foreningen har i det forgangne år også med glæde budt 

velkommen til den nye student Katrine Stribæk.  

2018 var også året, hvor foreningens nye tiltag Sociologisk Magasin udkom for første gang. 

Desuden har vi i 2018 set lokalarrangementerne skyde frem. Dette er meget glædeligt og vil blive 

yderligere uddybet ved punkt 15 og 16 på dagsordenen. 
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Det fremhæves også at der i år 2019 afholdes Europan Sociological Association konference i 

Manchester.  

År 2018 har ikke budt på helt så mange nye tiltag, da mange af tiltagene fra 2017 stadig opfølges 

og implementeres. Bestyrelsen har dog et ønske om at lave alternativer til de mere klassiske 

faglige foredragsarrangementer. Dette sker fx ved afholdelsen af en sociologisk sommerlejr på 

Møn i sommeren 2019.  

 

4. KASSERERENS ÅRSBERETNING, HERUNDER FORENINGENS 
ÅRSREGNSKAB 2017 

Foreningens kasserer Elisabeth Hultcrantz var ikke til stede på mødet. Beretningen blev derfor 

læst højt af Pelle Korsbæk Sørensen, som den fremgår af Sociologi-NYT nr. 185 februar 2019.  

Af beretningen fremgår det, at medlemstallet er steget i løbet af året. Stigningen er sket for 

gruppen af studerende.  

Regnskabet viser et overskud, primært grundet Dansk Sociologikongres og indtægter fra Copy Dan 

vedrørende Dansk Sociologi. 

Udgifter til medlemsmøder er steget grundet forhøjet aktivitetsniveau. Bestyrelsen har valgt at 

sige god for stigningen i posterne ”studentermedhjælp” og ”medlemsaktivitet”, men har til 

gengæld valgt at fjerne posten ”kage”. 

Kassereren havde i 2018 budgetteret med underskud, men er endt med et overskud.  

Kassererens beretning godkendes. 

5. BUDGET FOR FORENINGEN I 2018, HERUNDER 
FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT OG AFSTEMNING VEDR. 
KAMPAGNE-KONTINGENTNEDSÆTTELSE TIL STUDERENDE.  

Foreningens formue er budgetteret til at blive mindre i 2019. Ønsket er at investere dele af 

formuen i foreningens virke for at give noget tilbage til dennes medlemmer, uden at nedbringe 
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formuen for drastisk. Posten til studentermedhjælper er steget pga. det forhøjede antal af 

arrangementer og kommunikation i forbindelse hermed. 

Selvom ikke alle af foreningens puljer ikke blev søgt, er det vigtigt for bestyrelsen at fastholde 

denne mulighed. 

Rejseudgiften for Dansk Sociologi er reguleret til at passe bedre til det reelle udgiftsniveau. Dansk 

Sociologi er orienteret om dette.  

Kassererens budget godkendes.  

6. BERETNING FRA DANSK SOCIOLOGI 

Beretningen blev fremlagt af Anders Blok, som den fremgår af Sociologi-NYT nr. 185 januar 2019. 

Anders Blok fortalte, at samarbejdet med DJØF fortsat går bedre. Der er dog løbende forhandlinger 

og en kontrakt, som skal genforhandles om et år.  

Anders Blok understregede, at tidsskriftet stadig gerne modtager bidrag fra både studerende og 

færdiguddannede.  

Nogle redaktionsmedlemmer er trådt ned fra redaktionen i år 2018. Redaktionen arbejder derfor 

på at finde nye medlemmer, hvilket er af høj prioritet.  

Dansk Sociologiforening og Dansk Sociologi arbejder fortsat på en stærkere integration og 

samarbejde i det kommende år. Der forelægger planer om at samarbejde om afholdelsen af et 

kommunikationsseminar i 2019. Dansk Sociologiforening vil desuden gerne finansiere 

studenterhjælp til Dansk Sociologi. 

7. BERETNING FRA NSA 

Beretningen blev fremlagt af Pelle Korsbæk Sørensen, som den fremgår af Sociologi-NYT nr. 185 

februar 2019. 

Danmark havde formandskabet og NSA kongressen blev i år afholdt i Aalborg hos institut for 

sociologi og socialt arbejde på AAU, og havde 170 deltagere fra Danmark og Norden. 
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Dette var et fint arrangement og også en netværkskonference hvor man kom hinanden ved. Det 

var desuden spændende at afholde konferencen i Aalborg.  

Pelle præsenterede desuden en række tiltag fra NSA’s side, der støttede både ph.d.-studerende 

og andre studerendes deltagelse i kongressen. Det understreges desuden at der findes midler 

nordiske studerende kan søge, som på nuværende tidspunkt ikke søges. 

Det videnskabelige tidsskrift Acta Sociologica overgår nu fra en finsk redaktion til en islandsk 

redaktion i 2019. 

Der blev fra fremmødte til generalforsamlingen udtrykt en interesse for, at følge den pågående 

debat i akademiske kredse omkring open access – herunder de argumenter, som er for at tilslutte 

sig open access. Der blev spurgt til, hvordan dette påvirker Nordic Sociological Association via 

udgivelsen af et internationalt anerkendt magasin hos et større publiseringshus. Medlem af 

bestyrelsen for Nordisk Sociologforbund Pelle Korsbæk Sørensen fortalte, at denne udvikling bliver 

fulgt af NSAs bestyrelse, men at der ikke på nuværende tidspunkt er en samlet holdning til 

spørgsmålene 

8. BERETNING FRA ISA 

Beretningen blev fremlagt af studenterrepræsentant Emma Bach, som repræsenterede Dansk 

Sociologiforening ved ISA kongressen i Toronto i sommer. Som det fremgår af Sociologi-NYT nr. 

185 februar 2019, gik kongressen i år under temaet Power, Violence and Justice: Reflections, 

Responses and Responsibilities, med hele 5805 sociologer som deltagere. På årets kongres blev 

bl.a. skævvridningen af det globale syd et centralt tema og samtaleemne på kongressen. 

Næste ISA vil komme til at finde sted i Melbourne i år 2022. 

Bestyrelsen takkede Emma for at tage af sted.  

9. BERETNING FRA SOCIOLOGISK INSTITUT, KU 

Institutleder Janus Hansen var i ikke til stede og beretningen blev derfor ikke fremlagt, men der 

opfordres til at denne læses i Sociologi-NYT nr. 185 februar 2019. 
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10. BERETNING FRA AALBORG UNIVERSITET 

Studienævnsformand Jakob Skjøtt-Larsen var ikke til stede og beretningen blev derfor ikke 

fremlagt, men der opfordres til at denne læses i Sociologi-NYT nr. 185 februar 2019. 

10. BERETNING FRA SYDDANSK UNIVERSITET, ESBJERG  

Lektor Martin Lindhart var i ikke til stede og beretningen blev derfor ikke fremlagt, men der 

opfordres til at denne læses i Sociologi-NYT nr. 185 februar 2019. 

11. BERETNING FRA DPU 

Afdelingsleder Christian Christrup Kjeldsen var i ikke til stede og beretningen blev derfor ikke 

fremlagt, men der opfordres til at denne læses i Sociologi-NYT nr. 185 februar 2019. 

12. BERETNING FRA CBS 

Studieleder Alfred Reckendrees var ikke til stede og beretningen blev derfor ikke fremlagt, men 

der opfordres til at denne læses i Sociologi-NYT nr. 185 februar 2019. 

13. BERETNING FRA RUC 

Studieleder Anni Greve var ikke til stede og beretningen blev derfor ikke fremlagt, men der 

opfordres til at denne læses i Sociologi-NYT nr. 185 februar 2019. 

14. DANSK SOCIOLOGIFORENING ESBJERG 

Repræsentanter for Dansk Sociologiforening Esbjerg var ikke til stede og beretningen blev derfor 

ikke fremlagt, men der opfordres til at denne læses i Sociologi-NYT nr. 185 februar 2019.  

Bestyrelsen er glade for at se den store indsats lokalforeningen gør, og er desuden glade for at 

have en god dialog med lokalforeningen. Bestyrelsen glæder sig meget til at se, hvordan de vil 

fortsætte fremover. 
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15. LOKALARRANGEMENTER AALBORG: 

Studenterrepræsentant Jonas Thorborg Stage var ikke til stede og beretningen blev derfor ikke 

fremlagt, men der opfordres til at denne læses i Sociologi-NYT nr. 185 februar 2019.  

Pelle Korsbæk Sørensen nævnte at bestyrelsen er rigtig glade for at se disse lokale initiativer og 

det store lokale incitament.  

Der blev desuden gjort opmærksom på, at foreningen har midler som kan søges til afholdelse af 

lokale arrangementer. 

Sidst Anna Ilsøe tilføjede en anbefaling om at huske at læse beretningerne, da det er spændende 

at se, hvad der rør sig i det sociologiske landskab.  

16. BEHANDLING AF FORELIGGENDE FORSLAG 

Bestyrelsen har modtaget to forelæggende forslag.  

Studenterrepræsentant Emma Bach fremlagde forslaget om vedtægtsændring som det fremgår i 

Sociologi-NYT nr. 185 februar 2019. Bestyrelsens forslag omhandler en ændring af paragraf 13, for 

ikke at gå glip af gode kræfter i bestyrelsen, og fordi det er svært at finde aktive medlemmer til 

bestyrelsen. Pelle erklærede sig selv inhabil i sagen da dette bl.a. omhandler hans plads i 

bestyrelsen. Formand Anna Ilsøe overtog dermed posten som ordstyrer. Der var ingen indsigelser 

mod forslaget, som blev vedtaget med omgående virkning. 

Revisor Heine Andersen motiverede mundtligt indsendte forslag om, at foreningen skifter bank. 

Foreningens nuværende bank er Danske Bank. Der blev foreslået et skifte til en mere bæredygtig 

bank, som foreningen bedre kan stå inde for. Der var ingen indvending og forslaget vedtages ved 

applaus. Generalforsamlingen henstiller til, at bestyrelsen og den nye kasserer i fællesskab vælger 

en ny og mere bæredygtig bank. 

17. VALG AF REDAKTIONEN TIL DANSK SOCIOLOGI 

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

og indstillet på genvalg. Disse fire blev alle genvalgt ved applaus.  
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Mikkel Bo Madsen og Heidi Sørensen er trådt ud af redaktionen i løbet af 2018, Dansk Sociologi 

arbejder derfor på at finde nye redaktionsmedlemmer der kan erstatte disses funktioner.  

Der blev fremsat et forslag om, at Dansk Sociologi kan være selvsupplerende ved de tomme poster, 

under forudsætning af at nye medlemmer skal på valg ved næste generalforsamling for at kunne 

fortsætte. Der var ingen indsigelser og forslaget blev vedtaget.  

18. VALG TIL BESTYRELSE I DANSK SOCIOLOGIFORENING 

Anna Ilsøe ønskede at fortsætte som formand ved applaus. 

Følgende var på valg:  

Pelle Korsbæk Sørensen var på valg som ordinært bestyrelsesmedlem. 

Barbara Fersch ønskede at indtræde som ordinært bestyrelsesmedlem mens Pia Heike Johansen 

ønskede at opstille som suppleant.  

Anna Sofie Bach var på valg.  

Alle opstillede blev valgt ved applaus. 

Æresmedlemmer Kirsten og Elisabeth takkes for deres indsats. 

19. VALG AF REPRÆSENTANTER TIL INTERNATIONALE 
ORGANISATIONER 

Der forslås at der fremadrettet skal være suppleant på posterne ESA og NSA. Der har ikke været 

mulighed for at opstille nogen til denne generalforsamling, men bestyrelsen ønsker at kunne vælge 

suppleanter ind fremadrettet. Generalforsamlingen giver bestyrelsen lov til at arbejde med en 

åben suppleantstruktur.  

Anna Ilsøe var på valg som repræsentant for ISA og blev valgt ved applaus. 

Pia Heike Johansen var på valg som repræsentanter for ESA og blev valgt ved applaus.  

Ingen andre repræsentanter for internationale organisationer var på valg.  
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20. VALG AF REVISORER 

Heine Andersen og Kirsten Meyer stillede op som eksterne revisorer og blev valgt ved applaus. 

21. EVENTUELT 

Næstformand Pelle Korsbæk Sørensen nævnte, at generalforsamlingen blev afholdt i forbindelse 

med et åbent arrangement, i håb om at tiltrække flere. Bestyrelsen håber på at se flere af 

foreningens medlemmer ved fremtidige generalforsamlinger. I denne forbindelse foreslås det, at 

strukturen måske kan omlægges, således man som medlem aktiveres og involveres mere ved 

generalforsamlingerne. Dette vil blive taget op af bestyrelsen. 

Dirigent Pelle Korsbæk Sørensen takker for god ro og orden på generalforsamlingen. 

 

Anna Ilsøe, formand   Pelle Korsbæk Sørensen, dirigent 

……………………………………………………  ………………………………………………… 

 


