
Dagsorden til bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening                                             
onsdag d. 9. oktober 2019 kl. 17-19, Søndre Campus, Njalsgade 80, 
bygning 27, lokale 27.3.23  
 

Korte orienteringer 
• Efterårets møder 2019 – nye lokaler (Anna) 
• Kommende sociologikongres 2020 – se udkast fra DPU i bilag (Anna) 
• Dansk Sociologi – status og aftale med DJØF 
• NSA (Pelle) 

 
Præsentation og diskussion 

• Sociologisk Sommerlejr – evaluering (Alberte, Anna Sofie, Anne-Kirstine, Emma, Elisabeth) 
• Efterårets program (afholdte og kommende arrangementer) (Katrine/Anna) – herunder 

ekstra arrangement om bogen  ’Sociologiens problemer’ 
• Kortlægning af sociologien i Danmark – insta, kommende interview, sociologisk magasin 

(Katrine/Anna) 
• Nyt fra kommunikationsgruppen (Katrine, Emma, Alberte, Anne-Kirstine) 
• Ideer til forårets program: arrangement med DJØF 
• Vidensudveksling med Antropologforeningen 

 
Evt.  

 
 
  



Korte orienteringer 
 
Efterårets møder 2019 – nye lokaler (Anna) 

- Frem til februar vil bestyrelsesmøderne blive afholdt på KUA i lokale 27.3.23. 
- Katrine skal tale med Lene om en løsning på Skype-problemerne. 

o Der skal evt. bookes en IT-medarbejder til næste mødes begyndelse. 
 

Kommende sociologikongres 2020 – se udkast fra DPU i bilag (Anna) 
- Anna og Pelle har rakt ud til pædagogisk sociologi på DPU, som har takket ja til at afholde 

sociologikongressen i 2020.  
- Bestyrelsen ser meget frem til dette, og er glade for det gode udkast, som DPU allerede har 

sendt. 
- Der er bred enighed om, at det er nogle spændende keynote speakers, og at det kunne 

være godt at række endnu bredere ud, end der er lagt op til. Det skal foreslås, at der laves et 
’open call for papers og sessions’. 

o Det kunne også være spændende at få nogle flere praktikere på programmet. 
  
Dansk Sociologi – status og aftale med DJØF 

- Kontrakten med DJØF skal evalueres. 
- Det er vigtigt, at vi får en god og åben dialog med Dansk Sociologi. 
- Tidsskriftet er en af de vigtigste ting, vi giver vores medlemmer og en stor del af vores 

medlemskontingent, så det er vigtigt, at det fungerer godt. Det skal derfor være et punkt på 
et kommende møde, så der kan komme en god og åben dialog med Dansk Sociologi 

- Ved efterårets sidste bestyrelsesmøde får bestyrelsen besøg af Antropologforeningen, der 
kan fortælle lidt om, hvordan de arbejder med deres tidsskrift, da de har en anderledes 
model for dette. 

 
NSA (Pelle) 

- Jonas og Pelle tager til NSA møde i Sverige i morgen. 
- Her skal de bl.a. tale om økonomien, Acta og ansøgninger til økonomisk støtte. 
- Der skal også diskuteres ’open access’. Det er derfor oplagt, at Pelle og Jonas vender tilbage 

til bestyrelsen med, hvad der er diskuteret, eftersom dette også er på dagsordenen ved 
efterårets tredje møde. 

 

  



Præsentation og diskussion 
 
Sociologisk Sommerlejr – evaluering (Alberte, Anna Sofie, Anne-Kirstine) 

- Evaluering af årets lejr: 
o Sommerlejren, som løb af stablen for første gang denne sommer, forløb rigtig godt 

og var en succes. Dog har planlægningsprocessen været hård for 
sommerlejregruppens tre medlemmer.  

§ De fleste udfordringer kan spores tilbage til, at det var første gang 
sommerlejren blev afholdt, og at planlægningsgruppen var så lille. 

o Alle oplæg gik godt, og alle deltagernes feedback har været rigtig god. Derudover var 
der deltagere fra mange forskellige sociologiske institutioner, hvilket var skønt at se 
og en vigtig målsætning for bestyrelsen. 

o Lokationen var virkelig god, og perfekt til formålet. Der endte med at være relativt få 
deltagere, hvilket gav en særlig god stemning og nærhed. Der er derfor enighed om 
at 30 – 50 deltagere er passende, for at kunne bevare lejrtursstemningen.  

- Overvejelser i forhold til næste år: 
o Skal der vælges en lokation, som er nemmere at komme til? Dette kunne spare os 

udgifter og planlægning ift. fælles transport. Gør vi dette, starter vi dog også forfra 
med meget af planlægningen. 

§ Lejren kunne evt. afholdes på Andelsgaarde? 
o Skal der evt. laves nogle frivilligpladser for studerende som på festivaler? Bl.a. for at 

aflaste sommerlejrgruppen under selve lejren. 
o Kan en måde at mindske antallet af afbud være at hæve prisen en smule?  
o Kan man evt. række ud til miljøerne på universiteterne? Måske kan institutterne 

have en interesse i at betale for studievejledere og øvelseslæreres billetter, så disse 
kan deltage gratis og møde hinanden. 

o Skal der oprettes et netværk på Facebook inden sommerlejren, hvor deltagerne og 
sommerlejrgruppen kan kommunikere, planlægge fælles transport mm.? 

- Overvejelser i forhold til planlægningen af lejren: 
o Det ville være en god idé at nedsætte arbejdsgrupper (f.eks. til mad, oplæg, praktisk 

mm.) 
o Skal alle i bestyrelsen deltage i både planlægning og afholdelse, så det bliver et mere 

fælles projekt, hvor vi i bestyrelsen også får brugt noget mere tid sammen med 
hinanden? 

o Hvis vi har 30 – 50 pladser, skal vi tænke meget over, hvem vi gerne vil skabe lejren 
for. 

§ Skal vi f.eks. have mere fokus på at omforme sociolog til sociologi?  
o Skal vi evt. lave en form for workshop, hvor vi arbejder fælles med, hvad projektet 

skal være, hvilke opgaver der er, og hvem der skal løse hvad? 



Efterårets program (afholdte og kommende arrangementer) (Katrine/Anna) – herunder ekstra 
arrangement om bogen ’Sociologiens problemer’ 

- Der er allerede afholdt fire arrangementer dette efterår, som alle er gået rigtig godt 
(metodekursus om kausalitet, sociologisk quiznight, klima-arrangement i Aalborg og islamisk 
feminisme).  

o Her kan det bl.a. nævnes, at kurset om kausal inferens og arrangementet om 
islamisk feminisme var to af de mest besøgte af sin slags dette år.  

- Bestyrelsen er blevet kontaktet angående en snarlig boglancering fra Gyldendal af Anders 
Bloks nye bog, ”Sociologiens Problemer”. 

o Der er enighed om, at det er vigtigt for Dansk Sociologiforening at få noget ud af 
disse samarbejdsarrangementer, hvilket kræver mere forberedelse. Det besluttes, at 
der er for kort varsel, men at bestyrelsen gerne vil invitere Anders Blok til at lave et 
arrangement hos os, hvor Gyldendal kan få en stand til salg af bogen. 

 
Kortlægning af sociologien i Danmark – instagram, kommende interview, sociologisk magasin 
(Katrine/Anna) 

- Kortlægningen er godt i gang. Katrine har lavet interviews med studerende på KU, AAU og 
SDU.  

- Det er besluttet at projektet, som er af meget kvalitativ karakter, bør omdøbes til 
”Portrætter fra sociologiuddannelserne i Danmark”. 

- Det er desuden besluttet, at Katrine skal arrangere de sidste tre interviews, og lave en 
udgave af Sociologisk Magasin der indeholder portrætter af hhv. KU, AAU og SDU. Det er 
meningen at dette skal være færdigt i løbet af januar, så magasinet er klar inden 
generalforsamlingen. 

- Der er desuden kommet mange nye Instagram-følgere, og omkring 130 personer har set 
videoerne af kortlægningen på de sociale medier. 

 
Nyt fra kommunikationsgruppen (Katrine, Emma, Alberte, Anne-Kirstine) 

- Det går generelt godt med kommunikationen. Der er kommet mere aktivitet på de sociale 
medier, og antallet af følgere på instagram er steget kraftigt i forbindelse med 
kortlægningen af sociologien. 

- Det besluttes, at Jonas skal lave et ’Instagram takeover’ denne weekend fra hans og Pelles 
tur til NSA-mødet. 

- Det besluttes, at Emma skal lære Katrine om LinkedIn for foreninger, da det er en platform, 
hvor kommunikationen trænger til forbedringer. 

 
Ideer til forårets program: arrangement med DJØF 

- DJØF vil stadig gerne lave et samarbejdsarrangement om psykisk sårbarhed blandt unge, i 
deres lokaler. 



- Anna Sofie har kontaktet CPH MIX, som har skaffet filmen ”Framing Agnes” hjem. Denne 
omhandler Garfinkels arbejde med transseksuelle, og Anna Sofie arbejder på, at lave en 
visning af filmen i Cinemateket engang i januar eller februar. 

- Det kunne også være en idé at lave et arrangement om fædre med mandeforsker Kenneth 
Reinicke. 

 
Vidensudveksling med Antropologforeningen 

- Det bliver spændende at høre, hvordan antopologforeningen arbejder. 
- Det besluttes dog, at udskyde mødet med antopologforeningen en måned da det vurderes 

at sommerlejr 2020 er mere presserende. 
 
Evt.  
 


