
Dagsorden til bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening                                             
mandag d. 28. oktober 2019 kl. 17-19, Søndre Campus, Njalsgade 80, 
bygning 27, lokale 27.3.23  
 

Korte orienteringer 
• Kortlægning af sociologien i Danmark – kommende sociologisk magasin (Katrine/Anna) 
• Sociologinyt 2019 – call for indberetninger ud medio november (Katrine/Anna) 

 
Evaluering, diskussion og vejen videre frem (se bilag) Sociologisk Sommerlejr – evaluering (Alberte, 
Anna Sofie, Anne-Kirstine, Emma, Elisabeth) 

• Erfaringer fra Sommerlejr 2019 
• Mulige tovholdere og format for evt. fremtidig sommerlejr 
• Målgrupper og lokation 
• Beslutning: går vi efter en sommerlejr i 2020 eller ej? 

	
Forårets program 

• Februar (uge 9): generalforsamling og arrangement 
• Marts (26-27/3): Dansk Sociologkongres på DPU i Emdrup 
• Mulige ideer til øvrige arrangementer:  bogpræsentation ’Sociologiens problemer’, 

metodekursus om intersektionalitet, arrangement med DJØF om psykisk sårbarhed blandt 
unge, filmarrangement om Garfinkel med MIX, Open access 

 
Ideer til næste møde 

• Vidensudveksling med Antropologforeningen 

 
 
Evt.  

 
 
  



Korte orienteringer 
 
Kortlægning af sociologien i Danmark – kommende sociologisk magasin (Katrine/Anna) 
 

- Katrine har lavet interviewaftaler med de tre studieledere, og arbejder desuden på et udkast 
af magasinet til Anna. 

 
Sociologinyt 2019 – call for indberetninger ud medio november (Katrine/Anna) 

- Katrine skriver ud angående beretninger til Sociologinyt medio november. 
- Foreningens regnskaber kommer i januar. 

 

Evaluering, diskussion og vejen videre frem (se bilag) Sociologisk 
Sommerlejr 
 
Erfaringer fra Sommerlejr 2019 

- Evaluering jf. referat fra sidste møde. 
o Overordnet set lød evalueringen på, at sommerlejren og programmet var en succes, 

men at planlægningsprocessen var for krævende for sommerlejr-gruppen. 
 
Mulige tovholdere og format for evt. fremtidig sommerlejr 

- Jonas vil gerne hjælpe til i en arbejdsgruppe 
- Emma vil gerne være med til at arrangere lejren. 
- Søren vil gerne være med til at arrangere lejren. 
- Pelle vil gerne hjælpe med at arrangere lejren. 

o Pelle vil gerne hjælpe til med praktiske ting som mad, transport mm. 
- Anna Sofie, Anders og Alberte vil ikke være tovholdere, men vil gerne hjælp med ideer mm. 
- Det kan evt. være en mulighed at lave mere fælles arbejde, ved f.eks. at afsætte en halv time 

til at diskutere eller arbejde under bestyrelsesmøderne. 
- Det besluttes, at der kan ansætte en student i en halv-årig projektansættelse eller med 

honorar til at hjælpe med at arrangere lejren. 
o Personen vil skulle researche, planlægge, og hjælpe sommerlejrgruppen med noget af 

det praktiske arbejde i forhold til planlægningen.  
- Ift. frivillige under lejren bør det være relativt nemt at skaffe studerende til det. 

 
 
 
 



Målgrupper og lokation 
- Målgruppe: 

o Det diskuteres, om lejren primært er for studerende, eller om man skal gå mere 
målrettet efter at få andre end studerende med. 

§ For at tiltrække andre end studerende er det vigtigt, at der er nogle meget 
konkrete rammer, bl.a. i forhold til hvad børnene skal lave. 

o Det besluttes, at vi bør holde fast i den blandede målgruppe, fordi det netop er 
foreningens niche. 

o De studerende er desuden en vigtig gruppe i forhold til frivillige kræfter, da det er 
svært at få personer med familie til, at lægge så meget tid. 

- Lokation: 
o Møn er besværlig at komme til, og offentlig transport er ikke en mulighed. 
o Det ville gøre det nemmere for både arrangører og deltagere at rykke tættere på 

København. 
o Det var fedt at kunne holde arrangementet et sted, som det kunne være forankret i. 
o En mulighed kunne være at afholde næste sommerlejr på Andelsgaarde, som foreslået 

af Rasmus Willig ved dette års sommerlejr.  
 
Beslutning: går vi efter en sommerlejr i 2020 eller ej? 

- Det diskuteres, om sommerlejren evt. skal være hvert andet år, da foreningen allerede laver 
kongres hvert andet år. 

- Det besluttes at prøve at gå videre med sommerlejr 2020. 
o Størrelse og pris: 

§ Maks 50 og minimum 25 deltagere 
§ Pris: 650 kr. for almindelige billetter, 425 kr. for studerende, 150 kr. for 

frivillige. 
o Tid og sted: 

§ Emma og Søren går videre med planlægning af lokation for lejren inden næste 
møde, og sender et dokument ud, hvor alle kan sætte forslag ind.  



Forårets program 
 
Februar (uge 9): generalforsamling og arrangement 

- Vi nærmer os den årlige generalforsamling, som finder sted i uge 9 2020. 
- ’Open Access’ kunne være et interessant emne til diskussion inden generalforsamlingen. 
- SDU har en gæst som er aktivistisk i forhold til Open Access, han kunne evt. kontaktes i 

forbindelse med diskussionen. Dette vil Barbara gå videre med. 
- Det er vigtigt, at der ved et sådan arrangementet er både et pro og et kontra-indlæg, samt en 

introduktion til hvad Open Acces-diskussionerne drejer sig om. 
- Det besluttes, at Søren, Jonas og Barbara går videre med ideen. 

 
 
Marts (26-27/3): Dansk Sociologkongres på DPU i Emdrup 

- DPU burde gerne have ’open call for sessions’ på vej. 
 
Mulige ideer til øvrige arrangementer:   

- Bogpræsentation ’Sociologiens problemer’: 
o Katrine skal skrive til Hans Reitzel, og høre om de kunne have lyst til et 

samarbejdsarrangement i foråret. 
o Dette kunne evt. kombineres med et oplæg fra Forskningskollektivet (KU), som har 

lavet en bog om, hvilke problemer sociologer beskæftiger sig med. 
- Metodekursus om intersektionalitet: 

o Det besluttes, at Jonas kan tage ideen med videre i Aalborg, hvor der er mange, som 
beskæftiger sig med emnet. 

- Arrangement med DJØF om psykisk sårbarhed blandt unge 
o Det kunne være fedt at prøve samarbejdet med DJØF af. 
o Det besluttes, at Pelle og Jonas taler sammen om arrangementet. 

- Filmarrangement om Garfinkel med MIX: 
o Anna Sofie arbejder på arrangementet, men da CPH MIX foregår i disse uger, er det 

aftalt at holde et møde sammen efter MIX og tale konceptet igennem. 
o MIX vil gerne holde arrangementet i Cinemateket. 
o Når detaljerne falder på plads, skal bestyrelsen diskutere, hvad vi gør med billetter til 

foreningens medlemmer. 
§ Evt. skal foreningen betale billetprisen, for de medlemmer som deltager. 

o Emma har sagt ja til at hjælpe Anna Sofie med arrangementet. 
- Visuel etnografi: 

o Jonas har talt med studievejlederne og en ph.d.-studerende fra AAU om et 
samarbejdsarrangement med en diskussion af fotografi og visuel etnografi. 

o Der er fuld opbakning til dette arrangement fra bestyrelsen. 



Ideer til næste møde 

- Vidensudveksling med Antropologforeningen 
o Anna har inviteret antropologiforeningen til at deltage ved næste møde. Bestyrelsen 

er spændte på at høre om antropologiforeningens model, da de har en anden tilgang 
end os, bl.a. ift. deres magasin. 

 
Evt.  

- ’Fake news’-arrangementet finder sted i næste uge, og kunne godt bruge endnu mere 
promovering. Bestyrelsesmedlemmerne opfordres til at dele arrangementet i deres netværk. 


