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Generalforsamling i Dansk Sociologiforening 
25. februar 2021 kl. 17.00 – 19.00 online på Zoom. 

 

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. Behandling af foreliggende forslag.  

16. Valg af redaktionen til Dansk Sociologi.  

17. Valg af bestyrelse til Dansk Sociologiforening.  

18. Valg af revisorer 

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. 10. februar 2021 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. 187 februar 2021, og formanden, Anna Ilsøe, 

fremlagde denne ved generalforsamlingen.  

Formanden fremlagde i sin beretning, at det har været et specielt år globalt, først med corona og 

så den efterfølgende krise. 

Normalt prioriterer foreningen at kunne afholde fysiske arrangementer, hvilket desværre ikke har 

været muligt i 2020. Foreningen har derfor afholdt arrangementer online i stedet, hvilket der har 

været gode erfaringer med. Derudover har år 2020 budt på spændende sociologisk forskning med 

corona- og krise-sociologi, hvilket der er endnu mere på vej af.  Formanden takker alle foreningens 

medlemmer, bestyrelsen og studentermedhjælp for at kunne få foreningen til at køre rundt, trods 

de udfordringer året har budt på.  

Inden landet lukkede ned, nåede foreningen at afholde et par spændende fysiske arrangementer. 

Året blev skudt i gang med arrangementet ”Framing Agnes” som blev arrangeret i samarbejde med 

Mix Festival, hvor der blev præsenteret en film på baggrund af Garfinkels forskning. Efterfølgende 

blev der afholdt et spændende og relevant arrangement om Open Access, som var akademisk 

rettet.  
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Efteråret bød på to online arrangementer på Zoom, et på engelsk om corona-sociologi og et på 

dansk om sociologiens problemer. Begge arrangementer nåede ud til en bredere målgruppe end 

tidligere set, eksempelvis en gymnasieklasse og internationale deltagere som befandt sig i andre 

lande.  

År 2020 har desuden budt på nye projekter i Dansk Sociologiforening. Foreningen har startet en 

Vidensbank med første tema om arbejdsmarkedssociologi og glæder sig til at der kommer flere 

temaer. På de sociale medier har foreningen introduceret ”Månedens Sociolog”, som søger at viser 

bredden i sociologien ved hver måned at introducere en ny sociolog, som fortæller om sit arbejde.  

Vi har desværre måtte aflyse to større arrangementer i 2020; for det første Dansk 

Sociologikongres, som skulle være afholdt i marts i samarbejde med DPU. Foreningen er på 

nuværende tidspunkt i gang med en samtale med DPU om en fremtidig kongres. Sociologisk 

Sommerlejr 2020 kunne desværre heller ikke gennemføres. Foreningen havde ansat en dygtig 

student til at tilrettelægge sommerlejren, og benyttede lejligheden til at hun kunne lave en 

udførlig drejebog til når det bliver muligt at arrangere den slags igen.  

Da bestyrelsesmedlem Alberte Alsø Dokkedal skal på barsel, er Therese Bay-Smidt Christensen 

valgt ind som barselsvikar på bestyrelsesmødet inden generalforsamlingen. Therese bydes 

velkommen, og vi glæder os til det fremtidige samarbejde. 

Formanden Anna Ilsøe siger tak for i år og takker alle, og glæder sig over årets positive erfaringer. 

 

4. KASSERERENS ÅRSBERETNING, HERUNDER FORENINGENS 
ÅRSREGNSKAB 2019 

Foreningens kasserer Emma Steffensen Bach fremlagde foreningens årsregnskab for 2020 samt 

kasserens årsberetning.  

Revisorerne Kirsten Meyer og Heine Andersen godkender årsregnskabet for 2020. 

I 2020 har der været et underskud på 5000 kr og der var budgetteret et underskud på 147.000 kr. 

Dette afspejler at det ikke har været muligt at afholde fysiske arrangementer for at understøtte 

det sociologiske miljø i Danmark.  
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Det blev på generalforsamlingen diskuteret at have et fokus på medlemsstigning fremadrettet. Et 

forslag fra kasseren var at kigge på medlemsgebyret - og om hvorvidt det skulle forblive det 

samme.  

Kasserens beretning kan findes i Sociologi-NYT nr. 187 februar 2021.  

 

5. BUDGET FOR FORENINGEN I 2021 

Budgettet for 2021 er sat til det samme som det var i 2020, da vi prøver at medregne udstyr til 

større digitale arrangementer.  

På trods af at Sociologisk Sommerlejr 2020 ikke blev gennemført har den stadig kostet det samme, 

grundet ansættelsen af studentermedhjælp samt mangel på indtjening fra billetter til dette. 

Sommerlejr og kongres er blevet sat sammen til én post i budgettet for 2021, da det ikke vides 

om begge dele bliver gennemført. Under alle omstændigheder ønskes det at lave et større 

arrangement hen mod sommeren, om det så bliver en kongres eller en sommerlejr.  

Kontingenter til ESA og ISA bliver betalt i det forgående år, hvorfor det kan se mærkeligt ud på 

budgettet. 

Det blev ved forsamlingen diskuteret, om der skal være en post til oversættelse af internationale 

artikler til Dansk Sociologi. Dette vil blive diskuteret på et senere møde i bestyrelsen.  

Budgettet blev vedtaget ved applaus. 

 

6. BERETNING FRA DANSK SOCIOLOGI 

Beretningen blev fremlagt af Anders Blok, som den fremgår af Sociologi-NYT nr. 187 februar 2021. 

Der er i 2020 udgivet hele fem numre af Dansk Sociologi. Dog har dette bredt sig over forsinkelser 

fra det tidligere år, som skulle indhentes. Desværre har der været en tilbagegang i egnede artikler 

til tidsskriftet, da der er hård konkurrence om gode forskningsartikler. Tallene fra antal downloads 
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og Copydan er positive, hvilket vil sige at magasinet bliver læst meget i 

uddannelsessammenhænge. Tidsskriftet prøver at få artikler ind gennem bl.a. temanumre.  

I 2021 planlægger Dansk Sociologi at udgive flere corona-artikler og flere oversatte versioner af 

ikke engelsk-sprogede artikler der kan være interessante i det sociologiske miljø.  

Der har været meget udskiftning i redaktionen. Dansk Sociologi søger at have repræsentanter fra 

de forskellige universitære sociologi-miljøer og at være bredtfavnende.  

 

7. BERETNING FRA NSA 

Beretningen blev fremlagt af Jonas Thorborg Stage og Pelle Korsbæk Sørensen, som den fremgår 

af Sociologi-NYT nr. 187 februar 2021. 

NSA har også været præget af Corona på flere områder. Der skulle være afholdt en nordisk 

sociologikongres i Oslo, som først blev udskudt og senere hen helt aflyst for at kunne blive holdt i 

Island næste gang.  

Ved et ekstraordinært bestyrelsesmøde i den nordiske sociologiforening blev det besluttet at 

Island skulle overtage posten for Norge. Det er nu også en islandske redaktion, der har det nordiske 

sociologimagasin Acta Sociologica. Acta Sociologica kan modtages i trykt format af alle 

medlemmer af dansk Sociologforening med posten. 

I NSA støtter de også en række projekter, og der er bl.a. givet bevilling til en dansk 

coronaundersøgelse hjemmehørende på CBS. 

NSA har besluttet at bibeholde medlemsgebyret på 12,5 norske kroner pr. medlem til ACTA, da 

det ville være svært at genindføre betaling på et senere tidspunkt i en tid med open access.  

NSA trives generelt. Næste gang redaktionen til ACTA skal skiftes, bliver det højest sandsynligvis 

til Danmark. 
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8. BERETNING FRA ISA 

ISA-konferencen, der skulle være afholdt i Porto Alegre, Brasilien, i sommeren 2020, afholdes 

samtidig med generalforsamlingen på Zoom på brasiliansk tid. Barbara Fersch deltager i 

konferencen.  

Beretningen fra ISA kan læses i Sociologi-NYT nr. 187 februar 2021. 

 

9. BERETNING FRA SOCIOLOGISK INSTITUT, KU 

Institutleder Benedikte Brincker var ikke til stede og beretningen blev derfor ikke fremlagt, men 

der opfordres til at denne læses i Sociologi-NYT nr. 187 februar 2021. 

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. 187 februar 2021. 

11. 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. 187 februar 2021. 

12. BERETNING FRA DPU 

Afdelingsleder Niels Rosendahl Jensen var i ikke til stede og beretningen blev derfor ikke fremlagt, 

men der opfordres til at denne læses i Sociologi-NYT nr. 187 februar 2021. 

13. 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. 187 februar 2021. 
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14. BERETNING FRA RUC 

Studieleder Troels Schultz Larsen var ikke til stede og beretningen blev derfor ikke fremlagt, men 

der opfordres til at denne læses i Sociologi-NYT nr. 187 februar 2021. 

15. BEHANDLING AF FORELIGGENDE FORSLAG 

Bestyrelsen har ikke modtaget nogle foreliggende forslag.  

16. VALG AF REDAKTIONEN TIL DANSK SOCIOLOGI 

Klaus Levinsen og Gunvor Christensen var indstillet på genvalg og blev genvalgt.  

Redaktionen arbejder på at finde et nyt medlem. Dansk Sociologiforening forudgodkender 

selvsupplering til et ekstra medlem. 

17. VALG TIL BESTYRELSE I DANSK SOCIOLOGIFORENING 

Følgende var på valg: 

Pelle Korsbæk Sørensen ønskede at genopstille som næstformand. 

Barbara Fersch ønskede at genopstille som ordinær. 

Anna Sofie Bach ønskede at genopstille som ordinær. 

Pia Heike Johansen ønskede at genopstille som suppleant. 

Mille Vinter ønskede at opstille som ordinær studenterrepræsentant. 

Vera Kwederis ønskede at opstille som suppleant for studenterrepræsentanterne. 

Alle opstillede blev valgt ved applaus. 

Da det kan være svært at finde nye bestyrelsesmedlemmer, skal det i denne sammenhæng 

nævnes, at det sidste år på generalforsamlingen blev vedtaget, at sætningen i vedtægternes 

paragraf 13 om, at øvrige bestyrelsesmedlemmer kun kan genvælges for to gange bortfalder. 
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Tidbegrænsningen fastholdes for formandsposten. Følgende formulering af paragraf 13 blev 

vedtaget: Valg af formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer sker for to år ad gangen. Genvalg kan 

finde sted, men formanden kan højest genvælges to gange i træk. En afgående formand kan 

efterfølgende vælges til bestyrelsen som ordinært medlem. 

18. VALG AF REVISORER 

Kirsten Meyer og Heine Andersen ønsker at genopstille som revisorer. Begge blev valgt ved applaus. 

 

 

19. VALG AF REPRÆSENTANTER TIL INTERNATIONALE 
ORGANISATIONER 

Da repræsentanterne til internationale organisationer sidder for to år, er der ingen nye 

repræsentanter i år da alle ønsker at fortsætte. 

 

20. EVENTUELT 

Formand Anna Ilsøe byder velkommen til de nye medlemmer af bestyrelsen. 

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

 

 

Anna Ilsøe, formand   Pelle Korsbæk Sørensen, dirigent 

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

 

 


