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Generalforsamling i Dansk Sociologiforening 
25. februar 2020 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 2019.  

5. Budget for foreningen i 2020.  

6. Beretning fra Dansk Sociologi  

7. Beretning fra NSA.  

8. Beretning fra ISA.  

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 Sociologisk Sommerlejr.  

16. Behandling af foreliggende forslag.  

17. Valg af redaktionen til Dansk Sociologi.  

18. Valg af bestyrelse til Dansk Sociologiforening.  

19. Valg af repræsentanter til internationale organisationer.  

20. Eventuelt.  
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1. VALG AF DIRIGENT 

Næstformand Pelle Korsbæk Sørensen blev valgt til dirigent.  

 

2. VALG AF REFERENT 

Studentermedhjælper Nathalie Hauge Hvithamar blev valgt til referent.  

D. 11. februar 2020 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. 186 februar 2020, og formanden, Anna Ilsøe, 

fremlagde dette for forsamlingen.  

Formanden fremlagde i sin beretning at det har været et begivenhedsrigt år. 

For første gang i 2019 afprøvede Dansk Sociologiforening et nyt format – sociologisk sommerlejr. 

Dette var et format hvor man mødtes og diskuterede sociologiske problemstillinger i anderledes 

omgivelser. Sommerlejeren var en succes og vil blive gentaget i sommeren 2020. Denne gang med 

flere ressourcer for en bedre afvikling. Eksempelvis har bestyrelsen ansat en ekstra 

studentermedhjælp, Michelle Skelsgaard Sørensen, studerende ved Socialvidenskab, RUC, til at 

assistere med sommerlejr 2020. Læs mere i den selvstændige beretning for Sociologisk Sommerlejr 

i Sociologi-NYT nr. 186 februar 2020. 

År 2019 har desuden budt på nye formater, lokationer og samarbejder i forlængelse af 

målsætningen om variation i vores arrangementer. Blandt andet har der i 2019 været et 

arrangement med Hans Reitzel forlag, en sociologisk quiznight, et foredrag med Sherin Khankan i 

forbindelse med en visning af filmen ’reformisten’, et arrangement i Aalborg samt et 

metodekursus ved Anders Hjorth-Trolle i kvantitative metoder. 
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2019 har været et varieret år, som også har stået på en miniundersøgelse af de de tre danske 

universitetsuddannelser, der via et sammenhængende uddannelsesforløb fører til en lang 

sociologiuddannelse. Resultaterne er udgivet i Sociologisk Magasin. I 2020 har foreningen en 

ambition om også at undersøge de tre kombinationsuddannelser i sociologi.  

Derudover bliver der fra den 26.-27. marts 2020 afholdt Dansk Sociologikongres på DPU. 

Formanden opfordrer alle interesserede til at deltage. 

 

4. KASSERERENS ÅRSBERETNING, HERUNDER FORENINGENS 
ÅRSREGNSKAB 2019 

Foreningens kasserer Emma Steffensen Bach fremlagde foreningens årsregnskab for 2019 samt 

kasserens årsberetning.  

Foreningen har oplevet en lettere tilbagegang i medlemstallet det seneste år. Dette fald er sket 

særligt blandt studerende (inklusiv ledige og pensionister). Ud fra en graf over medlemsudvikling 

fra 1996 til 2019 kan det dog ses, at medlemsudviklingen har været stabil over tid for ordinære 

medlemmer. Udsving over tid i medlemstallet har primært været blandt studerende, og derfor er 

denne udvikling ikke atypisk. Der vil ikke desto mindre være fokus i 2020 på det faldende 

medlemsstal. I 2019 kørte en kampagne, hvor kontingentet blev midlertidigt nedsat for at holde 

medlemstallet oppe. 

I 2019 blev det diskuteret, hvorvidt foreningen skulle foretage et bankskifte. Dette er ikke blevet 

fortaget endnu. 

I det sidste år har der været et underskud på 42.000 mod det budgetterede underskud på 112.000. 

Der er dermed ikke brugt lige så mange penge af formuen som budgettet havde rammesat. Dette 

var delvist forventet, da budgettet havde en række poster, der gjorde det muligt at søge til 

projekter, som ikke alle blev søgt. 

Budgettet for Sociologisk Sommerlejr blev overskredet med omtrent det dobbelte af det afsatte 

beløb. Budgetoverskridelsen blev løbende godkendt af bestyrelsen, da sommerlejeren blev set 

som en høj prioritering for foreningen. Budget for Sociologisk Sommerlejr 2020 er i lyset af dette 

blevet forøget.  
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Der er diverse poster som står åbne. Der henvises til at se disse i regnskabet i Sociologi-NYT nr. 

186 februar 2020. De penge skal bl.a. bruges til at få foreningens aktiviteter spredt mere ud i 

landet.  

Derudover betaler foreningen hvert år et aftalt beløb pr. medlem til Nordisk Sociologiforening. 

 

5. BUDGET FOR FORENINGEN I 2020 

Budgettet for 2020 fastholdes. Det forventes at pengene bliver brugt, her især til Sociologisk 

Sommerlejr, hvortil budgettet er justeret lidt fra erfaringer fra 2019. Budgettet til sommerlejr er 

blevet fordoblet i 2020.  

Vedligeholdelsesbeløbet ved kontorhold er nedjusteret i 2020.  

Vi vil i 2020 forsøge at finde en bank hvor det kan undgås at betale negative renter. Der er blevet 

lavet en indtægtsjustering i forbindelse med færre medlemmer i foreningen. Ydermere er der en 

underskudsgaranti til kongresser i 2020.  

Foreningens rejsepost blev redigeret sidste år. Rejseposten forbliver det samme. Det nuværende 

kontingent bliver fastholdt. 

Budgettet blev vedtaget ved applaus. 

 

6. BERETNING FRA DANSK SOCIOLOGI 

Beretningen blev fremlagt af Anders Blok, som den fremgår af Sociologi-NYT nr. 186 februar 2020. 

Samarbejdet med DJØF går fortsat godt, men kan forbedres. Der udkommer fire tidsskrifter om 

året, men tidsskrifterne udkommer forskudt. Det er en ambition i 2020 at bringene 

udgivelsestallene i overensstemmelse med året. Regnskabsåret skal holdes med DJØF. Dansk 

Sociologi nummer 19:4 og 20:1 er på vej. Det bliver et dobbeltnummer.  
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Der er vedtaget et nyt formattiltag. Som potentiel forfatter kan man viderebringe 

forskningsindsatser i Dansk Sociologi som kan bruges i undervisningen.  

Det går godt med at udgive temanumre. Temanumre er en god måde at få forskningsindsatser. 

Der er nu 120 abonnenter på magasinet. 

Der er det seneste år sagt farvel til nogle redaktionsmedlemmer, og et nyt medlem er kommet 

ind. Dansk Sociologi ønsker at søge mandat til selvsupplering med nye medlemmer. 

Der opfordres til henvendelser med oplæg til foreningen. Et eksempel på dette kunne være at 

have et bord til Dansk Sociologikongres. 

Der ønskes flere bidrag til hvad der kan gøres for at markedsføre magasinet. Der er flere 

bidragsydere i de andre skandinaviske lande. En idé kunne være at markedsføre i andre miljøer. 

Dette kunne være at have et redaktionsmedlem i en anden sektor.  

Det vil i det kommende år blive forsøgt at dele viden med andre miljøer som oplever tilsvarende 

udfordringer. 

 

7. BERETNING FRA NSA, NORDIC SOCIOLOGICAL ASSOCIATION 

Beretningen blev fremlagt af Pelle Korsbæk Sørensen, som den fremgår af Sociologi-NYT nr. 186 

februar 2020. 

NSA er det fælles nordiske forbund for sociologforeningerne og sociologer i Island, Sverige, Norge 

og Danmark. Bestyrelsen består af to medlemmer fra hvert land og denne mødes to gange om året 

rundt om i Norden. Danmark havde formandsskabet fra 2016-2018. Alle medlemmer af Dansk 

Sociologiforening modtager årligt fire numre af det internationale tidsskrift Acta Sociologica, der 

udgives af NSA. Danmark bidrager i NSA ved et medlemsgebyr som er 12,5 norske kroner pr. 

medlem per udgivet tidsskrift. 

I 2019 blev det første møde afholdt i Turku i Finland i marts, og det andet møde afholdt i Sigtuna 

i Sverige i oktober. Mødet i Turku var et forlænget møde, hvor der blev givet ekstra plads til at 

drøfte mulighederne for at udvikle såvel de nationale organisationer, som sociologien på tværs af 
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de nordiske lande. Ved mødet i Sigtuna blev der gjort en ekstra indsats i at promovere det nordiske 

samarbejde på sociale medier for at få det ud til foreningens medlemmer.  

NSA’s repræsentanter anbefaler de sociologiske miljøer at søge projektmidler gennem NSA til 

nordiske samarbejder.  

Tiltaget Plan S om open access har været diskuteret i NSA. I Danmark ønsker vi at omtale emnet 

yderligere. Dette førte til et arrangement om open access d. 25. februar.  

Island har i 2019 overtaget at være redaktører for tidskriftet Acta Sociologica. Det videnskabelige 

tidsskrift er nu placeret på Reykjavik Universitet i Island. 

Den næste NSA-konference bliver afholdt i Oslo til August. Norge har i den forbindelse 

formandskabet i foreningen. Det er muligt at indsende abstracts indtil den 15. marts.   

8. BERETNING FRA ISA 

Til sommer vil der være ISA konference i Porto Alegre, Brasilien. Barbara Fersch ønsker at tage af 

sted i år.  

Der er derudover ingen længere beretning fra ISA, da der kun er ISA konference hvert andet år. 

9. BERETNING FRA SOCIOLOGISK INSTITUT, KU 

Der har i 2019 været ledelsesmæssig udskiftning på Sociologisk Institut på Københavns Universitet. 

Der er kommet ny dekan og ny institutleder. Der opfordres derfor til at tjekke op på, hvem man 

skal henvende sig til fremover. 

Beretningen fra Sociologisk Institut opfordres til at læses i Sociologi-NYT nr. 186 februar 2020. 

10. BERETNING FRA AALBORG UNIVERSITET 

Studienævnsformand Jakob Skjøtt-Larsen har forud for generelforsamlingen indsendt en skriftlig 

beretning. Der opfordres til at denne læses i Sociologi-NYT nr. 186 februar 2020. 
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11. BERETNING FRA SYDDANSK UNIVERSITET, ESBJERG  

Lektor Martin Lindhart har forud for generelforsamlingen indsendt en skriftlig beretning. Der 

opfordres til at denne læses i Sociologi-NYT nr. 186 februar 2020. 

12. BERETNING FRA DPU 

Afdelingsleder Niels Rosendahl Jensen har forud for generelforsamlingen indsendt en skriftlig 

beretning. Der opfordres til at denne læses i Sociologi-NYT nr. 186 februar 2020. 

13. BERETNING FRA CBS 

Studieleder Alfred Reckendrees har forud for generelforsamlingen indsendt en skriftlig beretning. 

Der opfordres til at denne læses i Sociologi-NYT nr. 186 februar 2020. 

14. BERETNING FRA RUC 

Studieleder Troels Schultz Larsen har forud for generelforsamlingen indsendt en skriftlig 

beretning. Der opfordres til at denne læses i Sociologi-NYT nr. 186 februar 2020. 

15. BERETNING FRA SOCIOLOGISK SOMMERLEJR 

Emma Steffensen Bach fremlagde beretningen fra Sociologisk Sommerlejr. Sociologisk Sommerlejr 

2019 blev afholdt på Hårbølle Camping på Møn, som er ejet af en sociolog. Temaet for 

sommerlejren var faglighed og fællesskab. 

Stemningen på sommerlejren var god på trods af regn. Sommerlejren havde diverse aktiviteter. 

Der var forskellige fællesskaber, og sommerlejrens deltagere var på besøg på Hårbølle Kulturhus. 

På sommerlejren var der fælles madlavning, sang og opvask. Sociologisk Revy var også på besøg 

og optrådte. 

Alt i alt var Sociologisk Sommerlejr 2019 en god oplevelse. Sociologer og sociologiinteresserede 

fra alle sociologiuddannelserne var glade for fællesskabet. 

Bestyrelsen opfordrer til at sætte kryds i kalenderen den 28.-30. august 2020 for dette års 

sommerlejr. 
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16. BEHANDLING AF FORELIGGENDE FORSLAG 

Bestyrelsen har ikke modtaget nogle foreliggende forslag.  

17. VALG AF REDAKTIONEN TIL DANSK SOCIOLOGI 

Klaus Levinsen, Stine Thidemann Faber, Gunvor Christensen var indstillet på genvalg. Disse tre 

blev genvalgt.  

Redaktionen selvsupplerer to medlemmer. 

18. VALG TIL BESTYRELSE I DANSK SOCIOLOGIFORENING 

Følgende var på valg: 

Anna Ilsøe genopstillede som formand. 

Anders Hjort Trolle og Anne-Kirstine Mølholt genopstillede ikke. 

Alberte Alsø Dokkedal genopstillede som ordinært medlem. 

Emma Steffensen Bach er færdiguddannet og er derfor ikke længere studenterrepræsentant. 

Emma Steffensen Bach opstillede som ordinært medlem. 

Jonas Thorborg Stage er færdiguddannet og er derfor ikke længere studenterrepræsentant. 

Jonas Thorborg Stage opstillede som ordinært medlem.  

Søren Lund Frandsen er færdiguddannet og er derfor ikke længere studenterrepræsentant. Søren 

Lund Frandsen opstillede som suppleant. 

David Reimer genopstillede som suppleant. 

Tanja Hoffmann Holm opstillede som studenterrepræsentant. 

Laura Bejder Jensen opstillede som studenterrepræsentant.  

Alle opstillede blev valgt ved applaus. 
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Følgende var ikke på valg og forsætter som ordinære medlemmer af bestyrelsen: Pelle Korsbæk 

Sørensen, Anna Sofie Bach, Barbara Fersch 

Følgende var ikke på valg og fortsætter som suppleant: Pia Heike Johansen  

19. VALG AF REPRÆSENTANTER TIL INTERNATIONALE 
ORGANISATIONER 

Pelle Korsbæk Sørensen og Jonas Thorborg Stage opstillede som repræsentanter for NSA. 

Emma Steffensen Bach og Alberte Alsø Dokkedal opstillede som suppleanter i NSA. 

Barbara Fersch opstillede som suppleant for ESA. 

Barbara Fersch opstillede som suppleant for ISA. 

Alle opstillede blev valgt ved applaus. 

Bestyrelsen supplerer med yderligere suppleanter for de organisationer, hvor der er brug for dette. 

20. EVENTUELT 

Formand Anna Ilsøe sagde tusind tak for indsatsen og samarbejdet på vegne af bestyrelsen til de 

tre medlemmer af bestyrelsen som vi har måtte sige farvel til, samt til Elisabeth Hultcrantz som 

nu tidligere æresmedlem.  

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

 

 

Anna Ilsøe, formand   Pelle Korsbæk Sørensen, dirigent 

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

 


