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1. Ny hjemmeside (KM & AAD)
Diskussion af oplæg til indhold, og det indhold vi har nu.
Kommentarer til oplæg:
- Vi er ikke faglig hjemmeside, men foreningshjemmeside – dennes aktiviteter,
debat-genererende, et fagligt forum fremfor en informationsside om sociologien.
o Handler om arrangementer, debat, blog, klumme
- Alt stationært skal være lækkert. Gode tekster, ingen fejl, inspirerende.
o Noget godt på engelsk også.
- Alt det udskiftende som genereres af brugerne skal være i fokus.
Ændringer
- Fjernes: Organisationsdiagram og sociologprofiler
o En erstatning for ”sociologprofiler” kunne være ”Ugens sociolog på
Instagram” – man kunne også integrere sociologistuderende fra de
forskellige universiteter.
- Mødereferater bliver til beslutningsreferater
- Årsmøder ændres til generalforsamlinger
- Et sted der hedder arkiv. Kommer til at indeholde lydfiler
- Foredrag bliver til arrangementer.
- Integration af Facebook-kommentarfelt. Evt. twitter-stream også.
- Profilbilleder af bestyrelsen, der er magen til hinanden.
- Tilmelding til nyhedsbrev i fokus på hjemmesiden
o Man skal indtaste e-mail og navn for kontakt med foreningen.
- Billeder til hjemmeside. Vi beder om hjælp til dette udenfor foreningen.
- Lancering af presseklip og årshjul bliver udskudt til senere
- Klummeblog og Instagram tilføjes.

Nyhedsbrevet bliver html-mail, der linker til hjemmeside. Designet her skal matche
hjemmeside.
Diskussion af design
- En idé er at trække logoet op som vandmærke bag indholdet i større størrelse
- Kirsten skriver til Malthe vedrørende skrifttype, der lige nu ikke er open-font.
Tidsplan i forhold til tænketanksevent
- Antallet af arbejdsopgaver i forbindelse med hjemmesidelancering drøftes, ift.
lancering af tænketank-arrangement.
- Det skal ses igennem af formand og næstformand i løbet af processen.
- Inden lancering fremvises det til bestyrelsen (medio-november)
Det bliver desuden besluttet at referater fremover ikke indeholder diskussioner på
bestyrelsesmøder.

2. Ny kommunikationsprofil (SR/AAD)
Prioritering af nye indsatser og tidsplan
- Den nye nyhedsmail kan designes så snart vi har logoet parat.
- Emma og Alberte er tovholdere på Instagram-profilen. Trækker på kontakter fra
bestyrelsens netværk. Laver tidsplan, tager initiativ. Udkast til tidsplan på næste
bestyrelsesmøde.
Klumme: Formand eller andre skriver klumme, men der skal være anden tovholder på
det. Beslutningen om hvem tages på næste bestyrelsesmøde.
Nyhedsmail har Lene som tovholder – inputs til nyhedsmail fra bestyrelsen.
Studenteropgaver er at finde presseklip (som lanceres senere) og eventuelt research
til klumme.

3. Debatarrangement om tænketanke til november (EH/PKS/AI)
Status på moderator til panel 2 og mail med spørgsmål til panel 2, så de ved hvilke
temaer der tales om.
- Mulige kandidater til moderator i panel 2 diskuteres. Pelle kontakter
vedkommende, og lader arbejdsgruppen det vide.
Status på annoncering (formater, bredde). Emma og Anna orienterer – plakater er klar
i uge 40.
Status på tilmeldingsmodul og forplejning: Forplejning er endnu ikke bestilt, men
Emma og Elisabeth er tovholdere. Billetto-hjemmeside er klar.

4. Medlemsundersøgelse (AI)
Det besluttes af bestyrelsen, at medlemsundersøgelse udskydes til foråret.

5. Evt.
a. Dansk Sociologkongres – vi diskuterer på næste bestyrelsesmøde hvorvidt det burde hedde
Dansk Sociologikongres frem for Dansk Sociologkongres.
b. Spørgsmål til Malthe:
- Brug af logo til tidsskrift, kongres, nyhedsbrev?
- Kreativ brug af logo ift. at fjerne teksten og bygge netværket mere op?
- Skriftype - en open font?
c. Formanden har ideer til arrangementer i foråret 2016, og efterspørger sociologer, der
arbejder med konkurrencestaten. Skriv gerne forslag.

