Dagsorden til bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening d. 20. oktober 2015

Til stede: Anna Ilsøe, Kristian Karlsson, Elisabeth Hultcrantz
Referent: Emma Bach
1. Debatarrangement om tænketanke til november (EH/PKS/AI/Emma)
- Status på annoncering (antal tilmeldte): Der er d.d. 45 tilmeldte.
- Status på forplejning: Vi bestiller øl og vand gennem Sociologisk Institut.
Mad/snacks bestilles til 135 personer, der bliver stå-mad.
- Spørgsmål til paneler: Anna og udvalget sætter spørgsmål i gang. Det
kommer til at være en guidet debat med faste spørgsmål, de får udleveret på
forhånd.
- Medier: Et fortrin til et medie/avis, der får interview og fortrin til historien.
Anna sætter i værk.
- Emma tjekker, hvad det er der skal skiftes ud ift. navn/logo. Facebook skiftes
ud med det samme. Emma laver køreplan med logo og navneskifte rundt
omkring. Hjemmeside sker d. 26/11.
2. Bestyrelsens sammensætning i 2016 (AI/KK)
- Hvem fortsætter og hvem stiller op? Der er stor udskiftning, og meget fravær.
o Emma finder ud af hvem der er på valg og hvem der ikke er, og
orienterer AI.
- Orientering v. formandsskabet
3. Ny hjemmeside (KM & AAD)
- Status og deadlines
- Formand og næstformand er beslutningstagere på dette. Kirsten og hendes
team er godt i gang med dette, og giver gode forslag løbende. Det bliver klart
til d. 26/11 til lancering.
4. Ny kommunikationsprofil (SR/AAD)
- Status og deadlines. Både Signe og Alberte er fraværende.
- Den nye hjemmeside bliver en version 1.0
o De andre strategier udføres undervejs.

-

Vi venter også med ”månedens sociolog” og blog, evt. til det nye år.

5. Dansk Sociologikongres
- Hvem deltager fra bestyrelsen? Anna og Kristian deltager.
- Call for papers: Meget sen frist.
6. Medlemsundersøgelse
- Praktikant eller student?
- Forårssemestret – Anna sender opslag til Emma, der annoncerer på
Facebook i relevante grupper.
7. Forårets arrangementer
- Ideer og tovholdere:
o Anna kan være på et enkelt arrangement (evt. vedr.
konkurrencestaten), og ellers skal andre fra bestyrelsen komme på
banen med forslag inden næste bestyrelsesmøde.
o Der skal afholdes ca. 2 udover kongres og
konkurrencestatsarrangement (som skal række udover
universiteterne).
8. Evt.
- Emma undersøger eventuelle datoer for generalforsamling i februar (ikke
22.-24. februar - kan Anna ikke)
- I 2018 skal Aalborg stå for NSA-kongres. Aarhus (CESAU) skal stå for
sociologkongres samme år.
- Det kan overvejes at afholde bestyrelsesmøder over videokonference, for at
have aktive bestyrelsesmedlemmer i flere dele af landet.

