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Generalforsamling i Dansk Sociologiforening 
23. februar 2022 kl. 16.00 – 18.00 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 2021. 

5. Budget for foreningen i 2022. 

6. Beretning fra Dansk Sociologi 

7. Beretning fra NSA. 

8. Beretning fra ISA. 

9. Beretning fra ESA. 

10. Beretning fra Sociologisk Institut, KU. 

11. Beretning fra AAU. 

12. Beretning fra SDU, Esbjerg. 

13. Beretning fra DPU. 

14. Beretning fra CBS. 

15. Beretning fra RUC. 

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. Valg af revisorer 

21. Eventuelt. 
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1. VALG AF DIRIGENT 

Næstformand Pelle Korsbæk Sørensen blev valgt til dirigent. Bestyrelsesmedlem Alberte Alsø 

Dokkedal er valgt som dirigentsuppleant. 

2. VALG AF REFERENT 

Studentermedhjælper Josefine Ahrensbøll Schultz blev valgt til referent.  

D. 9. februar 2022 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. 188 februar 2022, og formanden, Anna Ilsøe, 

fremlagde denne ved generalforsamlingen.  

Formanden fremlagde i sin beretning, at 2021 har været endnu et år præget af Coronakrisen, 

selvom foreningen har åbnet op, når det har været muligt. Foreningen afhænger meget af fysiske 

arrangementer, både til bestyrelsesmøder og til åbne arrangementer, og det har været godt at 

kunne vende nærmest tilbage til normalen i efteråret. 

Foreningen har arbejdet med nye formater, blandt andet en onlinekonference om Corona i foråret 

2021. Konferencen blev modereret af medlemmer af foreningens bestyrelse, og til konferencen 

var der mange deltagere, også fra udlandet. Der har altså også være nye muligheder i 

onlineformatet. 

I efteråret kunne foreningen heldigvis igen afvikle fysiske arrangementer. Første arrangement var 

et oplæg med Tobias Bornakke fra Analyse & Tal, der snakkede om den algoritme, de har udvikle 

til at fange hadtale på Sociale medier. Oplægget blev også sendt live over Zoom. Det var et godt 

arrangement, selvom der ikke var så mange deltagere.  

Efterårets andet arrangement var med Hans Reitzels forlag og foregik i Gyldendals lokaler i 

København og handlede om bogen ”Den bæredygtige stat”, som sociologierne Anders Blok og 

Rasmus Willig præsenterede. Til arrangementet var der besøg af en gruppe kandidatstuderende 

fra AAU, og arrangementet var meget vellykket.  
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Årets sidste arrangement var et oplæg om intersektionalitet og blev afholdt på AAU Sydhavnen. 

Arrangementet var oprindelig tænkt som et metodekursus, men blev i stedet afholdt som et oplæg 

med Ann-Dorte Christensen og Sune Qvotrup Jensen. Arrangementet var igen et hybridformat med 

halvdelen af deltagerne fysisk og halvdelen på zoom. Efter oplægget var der mange spørgsmål og 

en spændende diskussion. 

I løbet af året har foreningen desuden arbejdet videre med andre initiativer. Blandt andet har 

foreningen videreført ”Månedens Sociolog” på Instagram. Hver måned er der en ny sociolog, og 

gerne en udenfor universitetsverdenen, der præsenterer, hvad de arbejder med. Alle opfordres 

til at følge med på foreningens Instagram. 

Formanden takker oplægsholdere og foreningens bestyrelse, studentermedhjælp og medlemmer 

for at holde gang i foreningen i endnu et specielt år og stille op til onlinemøder og nye former for 

samarbejder.  

Vi håber på endnu flere fysiske arrangementer i fremtiden, da det betyder meget, nok især for 

studentermedlemmer. Det har været svært at rekruttere nye medlemmer ved semesterstart og 

lignende store arrangementer grundet Corona. Vi håber, dette kan komme i gang igen i 2022, så 

foreningen kan inkludere flere medlemmer. 

Bestyrelsen sender en stor tak til afgående formand Anna Ilsøe, der gennem sin tid som formand 

har arbejdet målrettet for at sikre foreningens aktiviteter. Desuden skal der lyde en stor tak til 

afgående næstformand Pelle Korsbæk Sørensen, der også har lagt meget energi i foreningen 

igennem sin tid som næstformand. Stor ros til begge fra foreningens bestyrelse. 

4. KASSERERENS ÅRSBERETNING, HERUNDER FORENINGENS 
ÅRSREGNSKAB 2021 

Foreningens kasserer Emma Steffensen Bach fremlagde foreningens årsregnskab for 2021 samt 

kassererens årsberetning. Beretningen udkom i Sociologi-NYT nr. 188 februar 2022. 

Regnskabsåret har igen været præget af de fortsatte eftervirkninger af Corona. 

Regnskabet afsluttes med et overskud på 1.399,76 kr. Der var budgetteret et underskud på -

151.650 kr., hvilket er således ikke lykkedes. Dette skyldes især, at arrangementer er blevet aflyst 

eller lavet om til onlinearrangementer, hvilket koster mindre at afvikle end fysiske. 
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Selvom udgifterne ikke har været så høje som forventet, så har indtægterne også været lavere 

end normalt grundet faldende medlemstal, særligt blandt medlemmer med nedsat kontingent. 

Medlemstallet skal helst ikke være skyld i faldende indtægter. 

Revisorerne Heine Andersen og Kirsten Meyer godkender årsregnskabet for 2021, uden nogle 

kommentarer. Tak for rigtig godt arbejde. 

5. BUDGET FOR FORENINGEN I 2022, HERUNDER 
FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT OG AFSTEMNING VEDR. 
KAMPAGNE-KONTINGENTNEDSÆTTELSE TIL STUDERENDE.  

Der er taget udgangspunkt i medlemstal og ikke-prisregulerede kontingentsatser. Der er desuden 

indtægter fra Copy Dan fra Dansk Sociologi. Samlet giver det indtægter på 314.800 kr. 

Der er budgetteret meget som sidste år, da det er svært at forudse, hvad der sker i den kommende 

tid, hvor bestyrelsen håber at skulle helt tilbage til normalen efter Corona. Der lægges op til, at 

vi fastholder forhåbninger om et godt aktivitetsniveau. Som budgettet er fremlagt, giver det god 

mulighed for, at den nye bestyrelse kan gå videre med de arrangementer, de ønsker. 

Der er et mundtligt forslag om at vedtage budgettet som det er nu, selvom vi ved, at der er 

ændringer om Dansk Sociologikongres allerede nu. Det er svært at vide præcis, hvad der skal 

ændres i. Den nye bestyrelse kan senere gå ind og ændre det. Det tages til note, at der kan være 

videre beskrivelser. 

Budgettet blev vedtaget ved applaus. 

6. BERETNING FRA DANSK SOCIOLOGI 

Beretningen blev fremlagt af Jakob Laage-Thomsen, som den fremgår af Sociologi-NYT nr. 188 

2022.  

I det sidste år har der været et lille fald i abonnenter uden for foreningen.  

Dansk Sociologi er udkommet med 3 udgaver, hvoraf det sidste er forsinket og først udkommet i 

januar 2022. Redaktionen regner med at udjævne puklen af forsinkede numre snarest muligt. 
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Dansk Sociologi er i gang med en forhandling med DJØF Forlag for at kunne udgive mere rettidigt 

og i mere strømlinet flow. Det er lykkedes at lande aftalen med DJØF Forlag med bestyrelsens 

seneste rettelser, og kontrakten er nu underskrevet. 

Redaktionen siger farvel og tak for arbejdet til flere bærende kræfter i redaktionen: Anders Blok, 

Troels Schultz Larsen og Thomas Olesen, som stopper.  

Nye stærke kræfter er heldigvis også kommet til. 

Tak for beretningen og stor tak for deltagelse fra Dansk Sociologi. 

7. BERETNING FRA NSA 

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

af Sociologi-NYT nr. 188 februar 2022. 

NSA har også været ramt af Corona og har afholdt mange virtuelle møder. 

Der har i løbet af året været udskiftning i bestyrelsen af forperson og næstforperson. Det er 

forløbet godt, og bestyrelsen har et engageret formandskab. 

Der vil også komme udskiftning i Dansk Sociologiforenings repræsentation i NSA, da Pelle træder 

ud af bestyrelsen. 

Den næste konference afholdes i Island i år i august. Der vil desuden afholdes en prækonference 

for ph.d-er inden selve konferencen. 

Generalforsamlingen gøres opmærksom på muligheden for støtte fra NSA og opfordres til at søge. 

Der er bl.a. blevet støttet et finsk projekt om formidling. Der gives altså støtte til forskellige 

former for aktiviteter, ikke kun direkte sociologisk faglige aktiviteter. 

Redaktionen for Acta Sociologica overgår til Danmark i 2023 og processen med at finde ny 

redaktion er i gang nu. Tidsskriftet har en impact factor på 2.673 og en BFI 2 kategorisering. Det 

understreges, at det er vigtigt, at der kommer nogle gode bud til den nye redaktion. Med 

redaktionsposten følger der, udover muligheden for at redigere et vigtigt tidsskrift, økonomi og 

rejsemidler. Der er mulighed for selv at have indflydelse på den fremtidige profil for tidsskriftet. 
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Uddybende info står i call’et for nye redaktører, der kan findes på Dansk Sociologiforenings 

hjemmeside. Stor opfordring til at se på muligheden for at varetage redaktionen. 

8. BERETNING FRA ISA 

Beretningen blev fremlagt af Barbara Fersch. Beretningen kan læses i Sociologi-NYT nr. 188 

februar 2022. 

Næste ISA-kongres er udskudt til 2023, og afholdes som hybridkonference. Det har betydet, at ESA 

også har udskudt deres konference til 2024, så konferencerne ikke ligger samme år. 

9. BERETNING FRA ESA 

ESA har udskudt deres konference til 2024, så den ikke ligger samme år som ISA-konferencen. 

10. BERETNING FRA SOCIOLOGISK INSTITUT, KU 

Institutleder Benedikte Brincker var i ikke til stede og beretningen blev derfor ikke fremlagt. 

11. 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. 188 februar 2022. 

12. 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. 188 februar 2022. 

Studenterforeningen i dette miljø har valgt at nedlægge sig selv, da de drivende studerende er 

blevet færdige. 

13. BERETNING FRA DPU 

Afdelingsleder Niels Rosendal var ikke til stede og beretningen blev derfor ikke fremlagt, men der 

opfordres til at denne læses i Sociologi-NYT nr. 188 februar 2022. 
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14. 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. 188 februar 2022. 

15. BERETNING FRA RUC 

Studieleder Kenneth Reinicke var ikke til stede og beretningen blev derfor ikke fremlagt, men der 

opfordres til at denne læses i Sociologi-NYT nr. 188 februar 2022. 

16. BEHANDLING AF FORELIGGENDE FORSLAG 

Der er ikke modtaget indkomne skriftlige forslag. 

Der er ingen mundtlige forslag. 

17. VALG AF REDAKTIONEN TIL DANSK SOCIOLOGI 

Poul Poder, Anton Grau Larsen, Marianne Høyen og Morten Brænder ønskede at stille op til 

redaktionen.  

Alle blev valgt ved applaus. 

Dansk Sociologi kan være selvsupplerende ved de tomme pladser i redaktionen, så nye medlemmer 

kan komme til inden næste generalforsamling. 

18. VALG TIL BESTYRELSE I DANSK SOCIOLOGIFORENING 

Følgende var på valg: 

Barbara Fersch ønskede at stille op som formand. 

Alberte Alsø Dokkedal ønskede at stille op som bestyrelsesmedlem og næstformand. 

Næstformanden konstitueres af bestyrelsen ved førstkommende bestyrelsesmøde.  

Annette Michelsen La Cour ønskede at stille op som ordinært bestyrelsesmedlem. 

Anne-Kirstine Mølholt ønskede at stille op som ordinært bestyrelsesmedlem. 
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Merte Monrad ønskede at stille op som ordinært bestyrelsesmedlem. 

Therese Bay-Smidt Christensen ønskede at stille op som ordinært bestyrelsesmedlem. 

Jonas Thorborg Stage ønskede at genopstille som ordinært bestyrelsesmedlem. 

David Loic Daniel Reimer ønskede at genopstille som suppleant til bestyrelsen. 

Emma Steffensen Bach ønskede at genopstille som ordinært bestyrelsesmedlem og kasserer. 

Laura Bejder Jensen ønskede at genopstille som studenterrepræsentant. 

Alle opstillede er valgt ved applaus. 

Suppleanter til bestyrelsen kan suppleres efter generalforsamlingen, men ordinære 

bestyrelsesmedlemmer kan ikke. 

19. VALG AF REPRÆSENTANTER TIL INTERNATIONALE 
ORGANISATIONER 

Jonas Thorborg Stage ønskede at genopstille som repræsentant til NSA. 

Pia Heike ønskede at stille op som 2. repræsentant til NSA. 

Barbara Fersch ønskede at stille op til ISA-repræsentant. 

Emma Steffensen Bach ønskede at stille op til ISA-suppleant. 

Alle er valgt ved applaus. 

20. VALG AF REVISORER 

Revisorerne er ikke på valg i år og begge fortsætter. 

21. EVENTUELT 

Den afgående bestyrelse har henstillet til, at det er denne bestyrelse, der vurderer de indkomne 

ansøgninger til den nye redaktion for Acta Sociologica. Det er for at sikre handlerum for den nye 
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bestyrelse til at sætte gang i nye opgaver. Generalforsamlingen godkender, at det er den afgående 

bestyrelse, der varetager denne opgave og vurderer de indkomne ansøgninger ved et møde. 

Der er et forslag om, at foreningen afholder arrangementer henvendt til slutstuderende. Her kunne 

man invitere praktikere og studerende med interessante specialer til en slags match-making. Man 

kunne også invitere en profileret sociolog til at holde oplæg. 

Der er en bemærkning om ikke længere udelukkende at bruge formand, men også fx forperson 

eller forkvinde. Vedtægterne er den juridiske ramme, og siger ikke noget om hvad man må kalde 

sig, selvom der i vedtægterne står formand. Der er et mundtligt forslag om, at generalforsamlingen 

laver en udtalelse med henstilling til at bruge den titel, man ønsker, og en opfordring til 

vedtægtsændring ved førstkommende generalforsamling. Generalforsamlingen bakker op om 

forslaget og støtter altså, at de valgte personer anfører den titel, de ønsker. 

Afgående formand Anna Ilsøe takker for det gode arbejde i de sidste 7 år. Det har været meget 

lærerigt at stå i spidsen for bestyrelsen. Foreningen roses for at være en rummelig og fleksibel 

forening, hvor folk kan leve deres ideer ud. Tak for tæt samarbejde i formandsskabet. Stor tak til 

Lene, der som sekretær har løst alle problemer. Tak til alle studentermedhjælperne gennem tiden 

for at støtte foreningens aktiviteter. Tak til tidsskriftet Dansk Sociologi, som medlemmerne sætter 

rigtig stor pris på. Tak til foreningens æresmedlem Kirsten for at lægge et stort arbejde i 

foreningen. Opfordring til den nye bestyrelse om at sætte deres eget præg på foreningen og al 

held og lykke fremover. 

 

Anna Ilsøe, formand   Pelle Korsbæk Sørensen, dirigent 

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

 


