Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening
d. 27. november 2017 kl. 17-19, KU, lokale 16.1.62
Til stede: Lene El Mongy, Kirsten Meyer, Emma Steffensen Bach, Alberte Alsø
Dokkedal, Elisabeth Hultcrantz, Pelle Korsbæk Sørensen, Anna Ilsøe, Søren Lund
Frandsen (skype), Pia Heike Johansen (skype) og Nanna Bugge (studentermedhjælper)
Oplæg og diskussion:
• Hvordan får foreningen momsrefusion (Elisabeth og Lene)
- Et udvalg i foreningen har holdt møde med en revisor angående, hvorvidt
foreningen kan få momsrefusion. Ifølge revisoren kan foreningen ikke få
tidligere betalinger af moms tilbage. Foreningen er fritaget for moms. Det kan
ikke svare sig at blive momsregistreret, da foreningen næsten ikke har nogle
momsforpligtende aktiviteter.
- Foreningen vil fortsat være nød til at betale moms på produktionen af
tidsskrifterne. Dette er en uforudset udgift, som skal tænkes ind i kommende års
budgetter.
- Momsen kan bl.a. finansieres ved, at foreningen ikke fremover kommer til lave
sommerskoler, som ellers var beregnet i budgettet. Sommerskolerne skulle
være afholdt være andet år ligesom kongresserne. Foreningen bør derfor
fremover lave 2-årige budgetter, da udgifterne vil være meget højere hvert
andet år, når kongressen afholdes. Momsen skal indtænkes i det 2-årige budget.
- Elisabeth laver en bemærkning om dette i budgettet for 2018.
- Anna forhører sig hos Christian om, hvorvidt momsbetalingen var en del af
aftalen med DJØF.
• Kontingentnedsættelse (Elisabeth) – bilag vedhæftet
- For at kunne tiltrække og fastholde medlemmer har Elisabeth undersøgt,
hvilken betydning eventuelle kontingentnedsættelser ville have.
- Bestyrelsen vil foreslå, at foreningen i 2018 lancerer et tilbud til studerende,
som endnu ikke er medlem. Tilbuddet vil bestå i, at kontingentet for studerende,
som melder sig ind i 2018 vil sættes ned til 300 kr. for resten af året. I 2019 vil
de nye studentermedlemmer således skulle betale 400 kr.
- Tilbuddet kører hele året og skal bl.a. lanceres ifm. metodekurser i foråret og
ved studiestart i august/september.

-

Emma udarbejder forslaget til Generalforsamlingen, som skal udsendes en måned
før.
• Status på tidsskriftet Dansk Sociologi (Anna)
• Lokalforeninger (Pelle)
- En lokalforening er på vej i Esbjerg.
- Pelle vil henvende sig til lokalforeningen om tre ønsker fra Dansk
Sociologiforenings bestyrelse:
1. At lokalforeningens vedtægter er underordnet Dansk Sociologiforenings
vedtægter. Dette skal fremgå i deres vedtægter eller i beskrivelsen af
foreningen.
2. Lokalforeningen skal sende en model for den økonomiske relation mellem
Dansk Sociologiforening og lokalforeningen.
3. En opfordring til at være opstartet til studiestart i august. Forslaget om et
tilbud til nye studerende kan i denne forbindelse nævnes.
- Elisabeth laver en budgetpost til aktiviteter i lokalforeninger på 7000 kr. for
budgettet i 2018, som alle lokalforeninger kan søge.
- Til generalforsamlingen vil alle lokalforeninger opfordres til at ansøge disse
midler.
• Ny hjemmeside til tidsskriftet Dansk Sociologi (Kirsten) – bilag vedhæftet
- Bestyrelsen ønsker ikke, at tidsskriftets hjemmeside har samme farver som
foreningens, da dette vil kunne føre til forvirring hos af brugerne
hjemmesiderne.
- Derfor opfordres redaktionen for tidsskriftet til at komme med forslag til farver.
Grøn kunne eksempelvis være oplagt ift. farverne på deres tidligere
hjemmeside.
- Nanna tager billeder af tidsskrifter til hjemmesiden.
- Det skal huskes at skrives ”Tidsskriftet Dansk Sociologi” på hjemmesiden.
Korte orienteringer
• Seneste arrangementer (Anna og Nanna)
- Digitalisering af Arbejdsmarkedet
Arrangementet viste, at det var godt at have samarbejdspartnere, da det
formodentlig har forøget antallet af deltagere.
-

Kage/kaffe-møder for markedsføring af tidsskriftet på AAU og KUs

På AAU var fremmødet begrænset, men mange kom til arrangementet på KU.
Der var hos de studerende stor interesse for tidsskriftet.
-

Sociologiske Karriereveje
Der var et godt fremmøde til arrangementet, og medarrangør Sociologisk
Institut har været glade for fremmødet. Et lignende arrangement kunne
muligvis arrangeres til foråret.

• Beretning fra NSA-møde på Island (Pelle)
- Pelle og Pia har været i Island og bl.a. ansøgt om midler. Ikke alt i ansøgninger
gik hjem, men de er alligevel kommet hjem med flere puljemidler end forventet.
- Alle lande undtaget Island har besluttet at give støtte til at nedsætte
deltagergebyret for ph.d.-studerende.
- Hjemmesiden for kongressen er nu oppe.
- Alle andre lande end Island vil gerne smide penge i støtte til et nedsætte
deltagergebyret for phd.
- Kongressen har fået en hjemmeside: http://www.nsa2018.aau.dk/
- Prækonference d. 7. august og konferencen afholdes d. 8.-10. august.
- Pia har fået et nyt ansvarsområde og skal fremadrettet sprede viden om hvilke
arrangementer der laves i Norden. Når vi en konference på plads skal det
eksempelvis på facebook.
- Budgettet for ACTA ser godt ud.

Forslag til nye medlemmer af bestyrelsen
• Suppleanter?
- Anna tager kontakt til Barbara om, hvorvidt hun ønsker at bytte med Pia, så
Barbara i stedet bliver ordinær medlem.
- Fremover skal foreningen tydeligt formulere, at suppleanter forventes at
deltage aktivt i bestyrelsesmøder og planlægning af arrangementer.
Forårets arrangementer 2018 (og tovholder):
Januar: Status på Sociologikongres og generalforsamling (Anna Sofie Bach)
- Mange har tilmeldt sig med abstracts.
- Der vil være mulighed for tilmelding indtil nytår.
- Økonomien vil blive kørt i foreningens regi.
- Deltagerkontingentet bliver væsentlig mindre end i Aalborg.
- Kirsten gensender mail om moms til Martin Lindhardt.

-

-

Generalforsamlingen ligger d. 25. januar efter sessions og før middagen.
Nanna deltager. Hun medbringer tidsskrifter og reklamerer for dette. Hun vil
desuden være behjælpelig med det praktiske ift. tidsskriftets arrangement.
Anders Blok vil gerne stille sig til rådighed ift. dette arrangement. Det foreslås,
at der laves et arrangement med Heine Andersen, hvor Anders Blok
præsenterer Heine.
Anna Sofie tager kontakt til Anders Blok og Martin Lindhardt.

Februar/marts:
• Foredrag med Deltager Danmark – evt. samarbejde med selskabet for kritisk
samfundsforskning (Alberte og Emma)
- Det bliver et netværksarrangement med turbo-oplæg og paneldebat. De
inviterede kunne være: Studenterrådet, Deltager Danmark og Next by Bindslev.
- Varigheden bliver 2 timer og med plads til networking.
- Alberte og Emma finder et godt tidspunkt. Helst marts/april/maj.
• Den bureaukratiske virksomhedsform – Andreas Pindstrup
Jørgensen (Emma)
- Andreas Pindstrup er meget positiv.
- Emma vil forhøre sig om februar passer ham.
April/maj:
• Niels Plougs bog om ulighed. ”Social arv og ulighed” (Søren og Anders)
- Arrangementet bliver et ”Gå-hjem-møde” udelukkende bestående af et oplæg
med Niels Ploug.
- Anders er i dialog med Niels.
• Digitale metoder (Søren)
- Arrangementet bliver i slutning af maj, så det kan passe med udgivelse af
tidsskriftet.
• Metodekursus: Fokusgrupper (Alberte og Emma) eller Forløbsstudier (AnneKirstine)
- Bente Halkier har sagt ja til et kursus om fokusgrupper.
- Det bliver i marts.
- Forløbsstudier med Anne-Kirstine udskydes til efteråret.
• Metodekursus: Programmering. (Emma)

-

Emma foreslår en idé til metodekursus med programmering, hvor der trækkes
på gratis programmer.
Arrangementet skal afholdes i maj og løbe over både en lørdag og søndag. Det
kunne evt. finde sted i AAU eller i forskningskollektivet.

• Metodekursus: Kommunikation af sociologisk viden (Efteråret)
- Skriv en eksamen/bachelor/speciale om til fx en kronik.
- Visuel kommunikation: hvordan laver man grafer, power points.
- Kunne evt. gøres til en tematik for hele efteråret.
Efterårets arrangementer 2018 (og tovholder):
Forskningsetik (Anna Sofie)
Heines nye bog (?)
Evt.

