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Bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening                                                                                        

onsdag d. 2. februar 2022 kl. 17-19 på Zoom 
 

Dagsorden 

Ny kontrakt med DJØF Forlag om Dansk Sociologi  

(under dette punkt medvirker redaktionen for Dansk Sociologi) 

- Baggrund (Anna og Pelle) 

- Udkast til ny kontrakt  

Sociologinyt 

- Indsamling af indhold (Anna, Josefine) 

Acta Sociologica - redaktion i Danmark 

- Update på processen (Pelle og Jonas) 

Sociologikongres 2022 

- Status (Pelle) 

Kommende arrangementer 

- Sociologi i virkeligheden (Therese) 

- Andre ideer?  

Nyt formandskab og nye medlemmer af bestyrelsen 

- Forslag til kandidater (Anna, Pelle) 

Evt.  
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Ny kontrakt med DJØF Forlag om Dansk Sociologi 

- Punktet er fortroligt 

 

SociologiNyt 

Indsamling af indhold (Anna, Josefine) 

- Josefine har arbejdet på SociologiNyt, der sendes ud inden generalforsamlingen. 

- Der er modtaget alle årsberetninger på nær én. Josefine rykker igen for denne beretning, 

inden SociologiNyt skal sendes ud i næste uge jf. vedtægterne. 

- En overvejelse er, om generalforsamlingen skal afholdes fysisk eller online. Bestyrelsen 

undersøger, hvad der er af coronaregler for møder med ekstern deltagelse på campus og 

træffer en beslutning om afholdelse af generalforsamlingen inden udsendelse af 

Sociologinyt. 

 

Acta Sociologica – redaktion i Danmark 

Update på processen (Pelle og Jonas) 

- Pelle og Jonas har skrevet et udkast til call for at overtage redaktionen for Acta Sociologica, 

der sendes ud hurtigst muligt.  

- Den nuværende bestyrelse læser de indkomne bud igennem, vurderer dem og giver en 

indstilling til NSA. Vurderingen skal finde sted mellem d. 28/2 og d. 3/3. D. 3/3 skal NSA’s 

bestyrelse vurdere indstillingen. Dette er kortere tid til vurdering, end vi først regnede med. 

NSA træffer herefter den endelige beslutning om den nye redaktion.  

- Det er muligt at forlænge call’et, hvis det bliver nødvendigt, men redaktionen skal 

allersenest være på plads et halvt år inden overdragelsen jf. vedtægterne. 

- På et møde på kongressen NSA 2022, der finder sted d. 10-12/8, overleverer den tidligere 

redaktion til den tiltrædende. 1. januar 2023 overtager den nye redaktion. 

- Forslag om at nedsætte et udvalg i bestyrelsen, der varetager bedømmelsen. Pelle sender en 

invitation til udvalget på mail. 

- Kommunikation om call’et: 

o Der er fokus på at kommunikere godt ud om overtagelse af redaktionen. Tidsskriftet 

har ændret sig meget de seneste år fra tidligere at have været meget kvantitativt 

fokuseret. Det er vigtigt at understrege, at nye redaktører har god mulighed for at 

præge Acta Sociologica i retning af deres visioner.  
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o Der ønskes at lægge vægt på, at der ofte er mange indkomne accepterede artikler og 

at budgettet fra NSA kan bruges til fx at ansætte og frikøbe redaktører. 

o Forslag om at skrive ind i opslaget hvor lang en ansøgning plejer at være. 

o Opfordring om at kontakte kolleger for at få call’et udbredt. 

- Opsummerende: der skal træffes beslutning om, hvorvidt den nuværende deadline 

fastholdes, eller om bestyrelsen beder om en længere periode. Der skal desuden træffes 

beslutning om formidlingen af call’et. 

- Pelle har Jonas har opbakning til at træffe beslutning om udsendelse af call’et. 

 

Sociologikongres 2022 

Status (Pelle) 

- Sociologikongressen finder sted på DPU i Emdrup 24.-25. marts. Arrangørerne forventer, at 

den afholdes fysisk. 

- Der er frist for indsendelse af abstracts den 8/2, og der skal gerne indsendes flere abstracts. 

Der er mulighed for at forlænge call’et en smule. 

- Forslag om at sende besked ud om forlænget call og om at konferencen foregår fysisk.  

- Bestyrelsen vil gerne støtte en nedsat pris for ph.d.-studerende og eventuelt frikøb af 

studenterpladser til kongressen. 

- Foreningen plejer at stille en underskudsgaranti til kongressen og forventer at kunne gøre 

dette igen.  

- Foreningen har delt info om kongressen fra alle kanaler.  

- Bestyrelsen bakker op om, at call’et forlænges, at kongressen afholdes fysisk og at arbejde 

på en nedsat pris for ph.d.-studerende og studenterpladser.  

 

Kommende arrangementer 

Sociologi i virkeligheden (Therese) 

- D. 3/3 afholdes foreningens næste åbne arrangement. Det tager udgangspunkt i et projekt fra 

forskningskollektivet på Sociologisk Institut, KU, hvor tidligere studerende har skrevet en 

antologi om, hvordan man arbejder på sociologistudiet. Denne er udgivet som en bog fra 

forlaget Columbus. 

- Til arrangementet vil oplægsholderne både fortælle om bogen og hvor de arbejder i dag. 

- Foreningen reklamerer for arrangementet fra alle kanaler. 
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- Arrangementet bliver et hybridarrangement, der også streames på Zoom. 

- Therese har snart et møde med oplægsholdere, hvor de gennemgår planen for arrangementet. 

- Therese undersøger om det er sikkert, at arrangementet kan afholdes fysisk på campus. 

Alternativt afholdes det udelukkende på zoom. 

- Stor opbakning fra bestyrelsen til arrangementet. 

 

Andre ideer? 

Ide til oplæg i Esbjerg med international forsker 

- Der er en mulighed for på længere sigt at kunne arrangere et oplæg med Hartmut Rosa i 

Esbjerg, hvilket kunne afholdes i samarbejde med sociologiforeningen.  

- Der er midler til internationale oplægsholdere i foreningens budget. Foreningen har tidligere 

afholdt lignende oplæg, og støtter gerne muligheden for dette oplæg mht. planlægning og 

økonomi. 

 

Bedst i test(kapacitet)-arrangement 

- Ide til et arrangement med en demokratidiskussion om, hvorvidt det var godt at teste i den 

grad, Danmark har testet i, og hvordan det er muligt at evaluere på den strategi. 

- Forslag om et mere generelt tema om, hvordan vi forholder vi os til kriser og hvor mange 

midler, der skal bruges på dem. Heri ligger også en etisk diskussion om de data, der er 

blevet indsamlet ved fx tests under coronakrisen. 

- Der er desuden mange andre interessante perspektiver til dette, fx: 

o Spørgsmålet om fremtidens beredskab mod potentielle sundhedskriser.  

o Krisesamfundet og håndtering af potentielle kriser i fremtiden generelt som et 

sociologisk interessant emne. 

o Krisen i krisen som eksempelvis minksagen. 

o Diskussion om værnepligt og forskellige vinkler på den fælles forpligtigelse til at 

være beredt. 

- Opbakning fra bestyrelsen til videreudvikling af arrangementet. 

- Alberte og Emma arbejder videre med arrangementet efter generalforsamlingen. 

 

Ide til at invitere Hakan Kalkan til at præsentere sin doktordisputats 
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- Hans Reitzels Forlag har givet udtryk for, at de gerne vil afholde et fælles arrangement om 

Hakan Kalkans doktordisputats. 

- Der er opbakning fra bestyrelsen til arrangementet. 

 

Nyt formandskab og nye medlemmer af bestyrelsen 

Forslag til kandidater (Anna, Pelle) 

- Til generalforsamlingen skal der vælges ny bestyrelse til foreningen, herunder nyt 

formandskab.  

- Der vil være forskellig udskiftning i bestyrelsen, da enkelte nuværende medlemmer stopper. 

Samtidig har flere medlemmer givet udtryk for at stille op til foreningens bestyrelse. 

- Morten Kyed fra Aalborg Universitet stiller op som formand.  

- Alberte stiller op som næstformand. 

- Søren og Anna Sofie stopper i bestyrelsen. Resten ønsker genvalg. 

- Annette Michelsen la Cour, Therese Bay-Smidt Christensen,Anne-Kirstine Mølholt og 

Merete Monrad ønsker at stille op til bestyrelsen. 

- Der er et ønske om at være to suppleanter til hver af de internationale poster. Emma ønsker 

at stille op til posterne i ISA og ESA. 

- Der er desuden en ledig plads som suppleant til NSA, og bestyrelsen arbejder på at finde en 

kandidat. 

Evt. 


