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Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening                                                                                        

torsdag d. 4. november 2021 kl. 17-19 i 16.1.62, CSS 
 

 

Dagsorden: 

• Efterårets arrangementer – evaluering 

o Intersektionalitet (Anna Sofie) 

o Den bæredygtige stat og klimakrisen (Jonas) 

o Analyse og Tal om algoritme (Anna, Therese) 

• Forslag om yderligere arrangementer 

o Sociologi i virkeligheden (Therese) 

o Andre? 

• Acta Sociologica - redaktion i Danmark 

o Call, proces og indstilling (Pelle og Jonas) 

• Sociologikongres 2022 

o Deadlines mm. (Pelle) 

• Sociologinyt 

o Indsamling af information (Anna, Josefine) 

• Valg af ny formand 

o Forslag til kandidater (Anna, Pelle) 

• Evt.   
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Efterårets arrangementer – evaluering 

- Dejligt at komme i gang med fysiske arrangementer igen. 

- Overordnet set god opbakning til arrangementerne. 

Intersektionalitet 

- Dejligt at få arrangementet afviklet efter det er blevet udskudt et par gange i løbet af 

de sidste 1½ år. 

- Velbesøgt med cirka 25 i lokalet og 25 på zoom, hvilket taler for flere 

hybridarrangementer. Det er også ofte rarere for oplægsholdere end at lave en 

optagelse af arrangementet. Det er dog svært at understøtte spørgsmålsrunder online. 

- Teknisk udfordret af at det polycam, vi havde lånt til at vise oplægget over Zoom, 

ikke virkede, men det gik okay med Zoom trods alt. 

Den bæredygtige stat 

- Godt arrangement, og godt at få det afviklet i forbindelse med Aalborgs kandidattur 

til København. 

- Mange deltagere (cirka 50), både en større gruppe fra Aalborg og flere andre 

deltagere. 

- Det er oplagt at samarbejde om arrangementer med Hans Reitzels Forlag fremover, 

fx om fremtidige bogudgivelser.  

Analyse og Tal om algoritme 

- Godt arrangement, dog lidt færre deltagere (cirka 10 på zoom og 15 i lokalet).  

- Arrangement med hybridformat, hvilket alt i alt fungerede godt nok, dog var det 

udfordrende at køre spørgsmålsrunden så deltagere på Zoom kunne følge med. 

 

Forslag om yderligere arrangementer 

Sociologi i virkeligheden 

- Forslag til et åbent arrangement med udgangspunkt i bogen Sociologi i virkeligheden, 

udkommet på forlaget Columbus. Bogen er en samling af kapitler om undersøgelser, 

der er lavet af studerende på Sociologisk Institut, KU i et procesperspektiv: hvordan 

fik man ideen, hvilken metode brugte man, hvilke teorier mm. Bogen er rettet mod 

gymnasieelever og førsteårsstuderende. 
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- Forslag til arrangement: 3 forfattere (nu færdiguddannede) til kapitlerne vil gerne 

komme og fortælle om at lave undersøgelser som studerende og også lidt om, hvad 

de arbejder med i dag. Therese har desuden skrevet et kapitel til bogen, og kan også 

præsentere dette til arrangementet. 

- Målgruppe: primært førsteårsstuderende og gymnasieelever. Desuden aftagerpanelet 

på Sociologi, da arrangementet viser, hvordan kan sociologer lave projekter og svare 

på problemstillinger i virkeligheden, og Sociologisk Institut på KU, da arrangementet 

kan ligge i forbindelse med ansøgning til uddannelser. Sociologisk Institut kan med 

fordel inviteres til at være medarrangør. 

- Forslag til tidspunkt: Uge 9 omkring kl. 17. 

- Arrangementet må meget gerne afvikles som hybridformat med mulighed for Zoom-

deltagelse. 

- Bestyrelsen vil gerne have reklameret for arrangementet for studerende, fx gennem 

SoFiA og på SDU Esbjerg fx på mail og i facebookgrupper. 

- Med hensyn til at brede arrangementet ud til gymnasieklasser, kan forlaget Columbus 

hjælpe med kontakt til samfundsfagsklasser. Overvejelse om også at kontakte 

Gymnasieskolernes Lærerforening og Foreningen af Lærere i Samfundsfag. 

- Therese er tovholder og arbejder videre med arrangementet. 

 

Andre? 

Ide til arrangement om måling af social mobilitet 

- Ide til at gå i dybden med forskellige opfattelser af uddannelsessociologi hos blandt 

andet VIVE og på KU. Det kan fx være en bredere diskussion om, hvorfor social 

mobilitet er så svært at måle.  

- Forslag til et arrangement om brugerinddragelse som ideal på velfærdsområder i 

forlængelse af diskussionen om social mobilitet. 

- Bestyrelsen arbejder videre med hvilken vej, arrangementet kan gå. 

Brugerinddragelse kan være et selvstændigt arrangement.  

 

Ide til arrangement om hvilke organisationer, der lykkes på sociale medier 
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- Særligt fokus på medlemsinddragende civilsamfundsorganisationer. 

- Oplagt emne efter kommunal- og regionsrådsvalget. 

- Bestyrelsen tænker videre over, hvordan et arrangement kunne se ud. 

 

Ide til videreudvikling af hjemmesiden 

- Ide til et punkt på hjemmesiden til korte, skarpe indlæg i stil med blogindlæg. 

- Forslag om at udgive det i Sociologisk Magasin. Fx som en samling af 10 små 

blogs/kronikker/debatindlæg om et emne. Det kan fx være sociologiske perspektiver 

på social mobilitet, klimakrisen, eller et andet bredt emne. 

- Bestyrelsen tager videreudvikling af hjemmesiden op som et punkt til næste møde. 

 

Acta Sociologica - redaktion i Danmark 

Call, proces og indstilling 

- Der er nordisk sociologikongres i Island i august. Der kommer præcis dato for 

kongressen i december, men det bliver formentlig 10.-12. august. Der kommer snart 

mere info om at tilmelde sig kongressen.  

- Tidsskriftet Acta Sociologica overgår til Danmark i næste runde. Den nye redaktion 

inviteres med til Island som en måde at komme ind i arbejdet på. 

- Der skal sendes et call for editors (ny redaktion) til tidsskriftet ud i slutningen af 

december.  

- Hvem den nye redaktion er afgøres i marts/april. 

- Forslag om at reklamere for call’et i Dansk Sociologi. 

- Forpersonen og sekretæren i Nordic Sociological Association mødes med Dansk 

Sociologiforenings repræsentanter Pelle og Jonas om call’et. Efter indstilling fra 

Dansk Sociologiforening beslutter de, hvem der skal være de næste editors.  

- Pelle og Jonas arbejder videre med at få sendt call for editors ud.  

 

Sociologikongres 2022 

Deadlines mm. 

- Seneste info fra DPU er, at kongressen afholdes 24.-25. marts 2022.  
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- DPU arbejder på at finde keynotes. 

- Temaet for kongressen er optimeringsprocesser.  

- DPU har sendt et udkast til beskrivelse af sessions fra sidste gang, for at spørge om 

de vil være med igen. Der er desuden et open call for sessions.  

- Der skal call for papers ud snarest.  

- Anna kontakter Pelle med henblik på at få call ud. 

 

Sociologinyt 

Indsamling af information 

- Josefine og Anna begynder nu at indsamle info og skrive ud efter beretninger. 

- Til budgettet: bestyrelsen må gerne bruge flere penge på afholdelse af arrangementer. 

 

Valg af ny formand 

Forslag til kandidater 

- Til næste generalforsamling i februar vil der være forskellig udskiftning i 

bestyrelsen.  

- Anna kan ikke genvælges som formand grundet vedtægterne og udtræder hermed af 

bestyrelsen.  

- Pelle stopper grundet travlhed som næstformand og udtræder af bestyrelsen. Grundet 

vedtægternes rotationsprincip udtræder Pelle også af bestyrelsen i Nordic 

Sociological Association, og der vil derfor også være en ledig plads i NSA.  

- Der vil desuden komme en generel udskiftning i bestyrelsens ordinære medlemmer.  

- Forslag om at sende info ud bredt ud i foreningen om, at man kan stille op til 

bestyrelsen, da der også vil være valg til ordinære medlemmer. 

- Bestyrelsen arbejder videre med at finde nyt formandskab og nye ordinære 

bestyrelsesmedlemmer. 

Evt.  


