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Bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening torsdag d. 5. maj 2022 kl. 17-19, 
online på Zoom 

 

Dagsorden 

• Velkommen til vores nye suppleant for ordinære medlemmer Morten Wendler Jørgensen 

• Hvervning af ny studentersuppleant (Alberte) 

• Josefine stopper som studentermedhjælp og vi skal have ansat en ny (Alberte) 

• Forslag til, hvor vi placerer Lenes opgaver efter september måned (Barbara) 

• Drøftelse af bankskifte (Barbara) 

• Forslag om fælles møde med Dansk Sociologis redaktion (Barbara) 

• Aflysning kongres – evaluering (Barbara) 

• Kollaboration med ESA RN 22: Midterm konference (Barbara) 

• Update vedr. Acta redaktion (Jonas) 

• Kommende arrangementer (alle) 

• Evt.  
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Velkommen til vores nye suppleant for ordinære medlemmer Morten Wendler Jørgensen 

- Velkommen til bestyrelsen.  

- Dejligt med en repræsentant fra Sociologisk Institut, KU. 

- Morten er ph.d.-studerende på Sociologisk institut og forsker i bæredygtige madvaner.  

Hvervning af ny studentersuppleant 

- Bestyrelsen har en ledig plads som studentersuppleant. 

- Josefine har sendt et udkast ud til bestyrelsen, som folk gerne må give feedback på. 

- Josefine går videre med at dele det hurtigst muligt på sociale medier. Dog har ansættelsen af 
ny studentermedhjælp førsteprioritet og opslaget om suppleant kommer derefter efter dette.  

- God ide at dele billeder fra fx sommerlejren og andre billeder med gang i sammen med 
opslaget. 

- Opslaget må gerne opfordre til at prikke folk på skulderen ala ”Kender du en engageret 
sociologiinteresseret studerende, så prik dem lige på skulderen”.  

- Opfordring om at dele i årgangsgrupper på Sjælland. 

Josefine stopper som studentermedhjælp og vi skal have ansat en ny 

- Lene har sendt jobopslaget til Josefine, der har opdateret det.  

- Det skal på hjemmesiden og deles. 

- Man ansættes via KU. Det kan Lene gøre. 

- Opbakning fra bestyrelsen til at gå videre med jobopslaget. Skal formidles videre til Lene, 
der deler det. Josefine promoverer, når det er kommet på hjemmesiden. 

- Ansættelsesproceduren afhænger af, om den nye student ansættes til mere eller mindre end 
et år. Hvis ansættelsen er under et år, kan personen ansættes uden åbent stillingsopslag i 
KU’s portal. Med et rigtigt opslag er der ingen tidsbegrænsning på jobbet. 

- Det bliver formentlig Alberte, der varetager samtaler. Morten er åben for at være med i 
ansættelsesprocessen i et vist omfang. Emma har afholdt samtaler med Anna tidligere og 
deler gerne noter. 

- Opbakning til at oprette jobopslaget som et standardopslag uden tidsbegrænsning. 
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- Ansøgningsfrist kan være ved udgangen af maj måned. 

Forslag til, hvor vi placerer Lenes opgaver efter september måned 

- Lene stopper ved udgangen af september på grund af en større omstrukturering af 
administrationen på KU. 

- Hvis der ikke længere er gode muligheder på Sociologisk Institut, kan de administrative 
opgaver måske ligge i Esbjerg på SDU. Arbejdsopgaver fysisk tilknyttet Sociologisk Institut 
såsom mødeforplejning kan flyttes til studentermedhjælperen, der er i København. 
Institutlederen i Esbjerg har sagt ja til at det er en mulighed. Det præcise kan aftales 
nærmere. 

- Opbakning til forslaget i bestyrelsen. Det er vigtigt, at en der er vant til at arbejde 
administrativt, kan tage sig af den daglige bogføring mm. 

- Lene understøtter også Dansk Sociologi ved fx at skrive referat til deres møder. Dette kan 
overgå til studentermedhjælperen eller Dansk Sociologis redaktion kan tage referat selv 
fremover. Redaktionen skal spørges hvad deres behov er og om de kan varetage flere 
opgaver selv som fx referatskrivning. Lene forelægger dette for Dansk Sociologi ved næste 
møde. 

Drøftelse af bankskifte 

- Det har været diskuteret for længe siden om bestyrelsen skulle skifte fra Danske Bank til en 
anden bank. Det er besluttet på en generalforsamling for mange år siden, at foreningen 
skulle undersøge muligheden for dette. 

- Morten kommer gerne med et bud på hvilke banker, der kunne være etiske banker. 
Grundlæggende vil det sige at komme væk fra aktionærbankerne. 

- Forslag om at tænke over hvor sociologer ellers er organiseret og hvor man kunne få fordele. 
Flere fagforeninger som Djøf og DM har fx Lån & Spar bank. 

- Forslag til at undersøge mulighederne hos Andelskassen, Merkur og Arbejdernes 
Landsbank. 

- En overvejelse er, at Danske Bank har et velfungerende IT-system med netbank. Det skal 
ikke blive mere besværligt for den, der administrerer at udføre betalinger mm. 

- Opfordring til at kassereren præsenterer fordele og ulemper ved forskellige banker, som kan 
præsenteres ved et fremtidigt møde eller ved rundsending på mail. Morten, Emma og 
revisorerne går videre med det. 
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- Det er ikke nødvendigt at spørge generalforsamlingen til råds. Bestyrelsen går videre med at 
finde alternativer og drøfter det på et senere møde, også hvordan vi træffer beslutning i 
bestyrelsen eller generalforsamlingen. 

Forslag om fælles møde med Dansk Sociologis redaktion 

- Vi har tidligere snakket om at have et fælles møde med redaktionen. Det kunne være i 
efteråret. 

- Opbakning til mødet og at det skal være et fysisk møde hvor bestyrelsen og redaktionen kan 
spise noget mad sammen efterfølgende. Man kunne holde en times møde hver for sig, en 
time sammen og herefter gå ud og spise. 

- Det er ok at bruge budget på et fysisk møde og en middag, da vi holder flere online 
bestyrelsesmøder.  

- Der er planlagt et fysisk bestyrelsesmøde i efteråret, så det kunne godt være i forbindelse 
med det. 

- Lene forhører sig hos redaktionen ved næste møde, om de vil holde møde sammen med 
Dansk Sociologiforenings bestyrelse og spise sammen på et tidspunkt i efteråret. På det 
møde skal der snakkes om promovering på sociale medier, redaktionssystem og Lenes 
tidligere opgaver og hvordan de kan placeres i Esbjerg eller som studenterarbejde. 

Aflysning kongres – evaluering 

- Barbara var til temadag på DPU og spurgte ind til evaluering af aflysningen. 

- Flere pegede på, at det måske var for tæt på sidste omikronbølge. 

- Aarhus universitet gav udtryk for, at det er en generel erfaring, at de fleste konferencer i 
marts blev (delvist) aflyst, og at der har været en generel mangel på interesse. 

- Kongressen skal gerne ligge forskudt af den nordiske, der er i år og i 2024. 

- Kongressen kræver at nogen har lyst til at arrangere den, da det kræver en del at planlægge, 
udvælge sessions mm. 

- Bestyrelsen opfordres til at prikke til folk om, at der skal afholdes kongres og om de kunne 
være interesserede i at afholde en inden for deres forskningsområde. Bestyrelsen går videre 
med at brainstorme hver for sig om, hvem der kunne afholde det og skriver sammen på mail. 

- Der skal findes nogen til at afholde kongressen inden sommerferien, hvis den skal afholdes i 
2023. Alternativt udskydes kongressen. 
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Kollaboration med ESA RN 22: Midterm konference 

- Barbara har ikke nået at få mere info fra ESA. Punktet udskydes til et senere tidspunkt. 
Barbara skriver på mail, hvis der kommer mere info inden næste møde. 

Update vedr. Acta redaktion 

- Jonas har skrevet til bestyrelsen på mail som opdatering på processen.  

- Den gamle bestyrelse vurderer de indkomne bud i morgen og præsenterer forslaget for NSA 
senere, der træffer beslutning om hvem der overtager redaktionen. 

Kommende arrangementer 

Arrangement med Hakan Kalkan 

- Hakan Kalkan vil gerne holde et oplæg i slut juni. Bestyrelsen bakker op om det. Jonas går 
videre med at arrangere dette i samarbejde med Hans Reitzels forlag. 

Ideer til arrangementer i efteråret: 

Sociologisk folkekøkken 

- Forslag til arrangement om madsociologi. Det kunne være sjovt at starte med et oplæg og 
dernæst spise noget mad sammen, fx i en dansk kulturhistorisk kontekst.  

- Lotte Holm på KU kunne være interessant at have med.  

- Foreningen har tidligere afholdt et lignende arrangement på sommerlejr på Møn om 
madsociologi, hvor en kok lavede mad. De emner kunne man genbesøge.  

- Måske kunne man låne lokaler hos Suhrs højskole. 

- Et evt. fokus er gigt og antiinflammatorisk kost. Her kunne man evt. lave et samarbejde med 
Gigtforeningen. 

- Opbakning til arrangementet i bestyrelsen. Det kan med fordel gentages i flere byer. 

- Concito samarbejder om Mortens ph.d. Concito udvikler grønne fællesmiddage og man 
kunne overveje et samarbejde med dem. Der er opbakning til dette mere ”plug and play”-
arrangement.  

- Arrangementet kunne ligge op til studiestart med nye studerende og som en måde at 
præsentere foreningen og hverve nye medlemmer. 



 6 

- Forslag om at afholde to arrangementer – et for studerende og et for gamle medlemmer. 
Måske kunne det være i forbindelse med et mere cafeagtigt arrangement for studerende 
bagefter. Gerne praksisorienteret som en sparringssesion eller erfaringsudveksling, hvor der 
også er forplejning. 

- Anne-Kirstine, Morten og Alberte arbejder videre med arrangementet. 

Verdensmålsakademi 

- Inspireret af et verdensmålsakademi på Roskilde højskole kunne man afholde et 
arrangement om sociologi og verdensmål.  

- Evt. kunne man gå lidt kritisk til verdensmålene: hvad gør branding, og er det nogle emner, 
vi egentlig altid har snakket om? 

Mistrivsel blandt unge 

- Forslag om et arrangement om mistrivsel blandt unge i forlængelse af den rapport, som bl.a. 
Jørgen Elm har udgivet for nyligt. Man kunne invitere forfatterne til at komme og 
fremlægge rapporten. 

- Aalborg Universitet i København har Center for Ungdomsforskning. Anne Görlich har 
arbejdet på en ny rapport om udsathed, hvilket også kunne være spændende for 
arrangementet.  

- Arrangementet kunne afholdes på Aalborg Universitet sidst i efteråret. 

- Anne-Kirstine taler med Anne Görlich og Center for Ungdomsforskning.  

- Annette vil gerne kontakte Jørgen Elm og Søren om rapporten. Alberte hjælper også gerne.  

Politik, normativitet og videnskab 

- Forslag om et arrangement om politik, normativitet og videnskab. Gerne et interaktivt 
arrangement. Nuværende ph.d.-studerende Frederik undersøger personer, der er 
videnskabsfolk, mens de også er aktivister.  

- Det taler ind i den udtalelse folketinget lavede om politik beklædt som videnskab. 

- Hans Reitzel havde et arrangement med Anders Blok og Rasmus Willig i efteråret i 
samarbejde med Dansk Sociologiforening. De kom frem til at det er meget svært at forske 
og være aktivist samtidig.  
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- Et tredje perspektiv er forskning i flygtningeperspektivet, og hvordan formidling af denne 
forskning undgår at blive framet som aktivistisk, og hvordan man som forsker risikerer at stå 
til måls for diskussioner, som man ikke ønsker at indgå i.  

- Det grundlæggende spørgsmål for arrangementet er altså: selvom forskning skal være 
objektivt, hvorfor må det så ikke være normativt. Det kunne man præsentere forskellige 
tilgange til i en debat.  

- Morten er åben for selv være en del af en debat. 

- Ide til format: meget kort oplæg og efterfølgende samtale i grupper fx med 
refleksionsspørgsmål. Det kunne være en slags samtalesalon.  

- Morten og Vera arbejder videre med konceptet. 

Evt.  

- Næste møde er fysisk i Kolding. Der kommer mere info på mail. 


