DANSK
SOCIOLOGI
FORENING
Sociolog-NYT
Nr. 182
Februar 2016

Generalforsamling 2016
i Dansk Sociologiforening

2/20
Indholdsfortegnelse
Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Sociologiforening 2016

3!

Dagsorden for generalforsamling i Dansk Sociologiforening

4!

Årsberetning fra formanden for Dansk Sociologiforening 2015

5!

Kassererens beretning 2015

7!

Årsregnskab 2015 / Budget 2016

8!

Revisorerklæring

9!

Årsberetninger 2015

10!

Beretning fra tidsskriftet Dansk Sociologi 2015

10!

Regnskab vedr. tidsskriftet Dansk Sociologi 2015 samt budget 2016

11!

Beretning fra Nordisk Sosiolog Forbund (NSF) 2015

12!

Beretning fra International Sociological Association (ISA) 2015

13!

Beretning fra Sociologisk Institut, Københavns Universitet 2015

14!

Beretning fra Center for Sociologisk Studier, Aarhus Universitet (CESAU) 2015

15!

Beretning fra Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet 2015

17!

Beretning fra Syddansk Universitet, Esbjerg 2015

18!

Beretning Sommerhøjskole 2015

19!

Valg af formand og bestyrelse i Dansk Sociologiforening

20!

DANSK
SOCIOLOGI
FORENING
c/o Sociologisk Institut, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K, Tlf: 35 32 35 02, www.sociologi.dk

Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Sociologiforening 2016
Onsdag d. 10. februar 2016
Kl. 18:45 - 20:00 på Københavns Universitet, Sociologisk Institut, Center for Sundhed og Samfund, Øster
Farimagsgade 5, 1353 København K, lokale 16.2.55.
Et kort over Center for Sundhed og Samfund kan ses her: http://samf.ku.dk/pdf/SAMF_kort_2013.pdf, hvor
lokale 16.2.55 ligger i bygning 16.
Der serveres en let anretning inden generalforsamlingen.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Punkter til dagsorden modtages af sekretær Lene El Mongy, lm@samf.ku.dk senest den 5. februar 2016.
Årets Sociolog-NYT findes kun i en elektronisk udgave, som kan downloades på foreningens hjemmeside;
www.sociologi.dk inden generalforsamlingen. Sociolog-NYT indeholder materiale til generalforsamlingen;
forslag til dagsorden, diverse beretninger, regnskab og forslag. Det bliver tilgængeligt snarest muligt.
På vegne af bestyrelsen
Anna Ilsøe, formand
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Dagsorden for generalforsamling i Dansk Sociologiforening
Forslag til dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Valg af dirigent
Valg af referent
Formandens årsberetning
Kassererens årsberetning, herunder foreningens årsregnskab 2015
Budget for foreningen i 2016, herunder fastsættelse af kontingent
Beretning, regnskab og budget for tidsskriftet Dansk Sociologi 2015
Beretning fra Nordisk Sosiolog Forbund (NSF) 2015
Beretning fra International Sociological Association (ISA) 2015
Beretning fra Sociologisk Institut, Københavns Universitet 2015
Beretning fra Center for Sociologisk Studier, Aarhus Universitet (CESAU) 2015
Beretning fra Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet 2015
Beretning fra Syddansk Universitet, Esbjerg 2015
Beretning Sommerhøjskole 2015
Behandling af foreliggende forslag
Valg af redaktionen til Dansk Sociologi
Valg af bestyrelsesformand i Dansk Sociologiforening
Valg til bestyrelse i Dansk Sociologiforening
Valg af repræsentanter til internationale organisationer
Valg af revisorer
Eventuelt

På vegne af bestyrelsen,
Anna Ilsøe
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Årsberetning fra formanden for Dansk Sociologiforening 2015
Året 2015 blev et år med mange begivenheder, forandringer og fornyelser i Dansk Sociologiforening.
I februar 2015 besluttede en enig generalforsamling en ændring af foreningens vedtægter, således at
foreningen kan optage alle, der beskæftiger sig med sociologi uanset deres uddannelsesbaggrund og
beskæftigelse. Man vedtog også en navneændring fra Dansk Sociologforening til Dansk Sociologiforening
for at afspejle de nye vedtægter. Samtidigt fik foreningen ny formand; lektor Anna Ilsøe, Københavns
Universitet, overtog posten fra professor Martin D. Munk, Ålborg Universitet.
2015 var også et jubilæumsår, hvor foreningen kunne fejre 50 års jubilæum d. 25. marts. På dagen afholdt
foreningen en stor fødselsdagsreception i Københavns Universitets lokaler, hvor Göran Therborn
(Cambridge University) og Kristoffer Krop (RUC) holdt oplæg om sociologiens udvikling nationalt og
internationalt for mere end 100 deltagere. I oktober inviterede foreningen en af de største nulevende
sociologer Luc Boltanski til at holde en 50-års jubilæumsforelæsning med udgangspunkt i hans nye arbejder
om berigelsesøkonomier. Forelæsningen d. 7. oktober trak over 350 tilhørere og blev introduceret af
Boltanski-ekspert Prof. emeritus Niels Albertsen (Århus Arkitektskole). Den foregik på fransk, men blev
simultantolket til engelsk.
Bestyrelsens helt store indsats i 2015 drejede sig om udviklingen af en ny strategi, hjemmeside,
kommunikationsstrategi og et nyt logo. Der blev nedsat en strategigruppe i foråret 2015. På baggrund af
deres arbejde har foreningen fået udformet et nyt logo i samarbejde med en grafiker og en ny hjemmeside i
samarbejde med foreningens webmaster. Den nye hjemmeside og det nye logo blev præsenteret ved et stort
seminar om tænketanke d. 26. november, som blev afholdt i Alexandersalen på Københavns Universitet. En
arbejdsgruppe har derudover udviklet en ny kommunikationsstrategi, som skal implementeres i løbet af
2016.
Seminaret om tænketanke var et nyt format, som både indeholdt et oplæg ved en international key note
speaker (Thomas Medvetz UC-San Diego), et debatpanel af danske forskere (Martin Møller Boje
Rasmussen, Ph.d., Mandag Morgen, Mark Ørsten, RUC, Jesper Dahl Kelstrup, RUC) og et debatpanel af
praktikere (Mads Lundby Hansen, CEPOS, Jonas Schytz Juul, AE, Martin Junge, DEA). Formålet var at
tiltrække såvel praktikere som forskere til samme arrangement, hvilket lykkedes i et vist omfang.
Annonceringen af arrangementer til praktikere skal gennemtænkes i 2016. Foreningen vil i den forbindelse
gennemføre en medlemsundersøgelse (inkl. en ikke-medlemsundersøgelse) med henblik på at komme
bredere ud i rekruttering af medlemmer og deltagere til vores arrangementer.
Vi har derudover gennem 2015 haft en række foredrag med aktuelle sociologiske problemstillinger. Else
Christensen (SFI) holdt oplæg om ’Børn i Grønland’ d. 29. januar, Lars Thorup Larsen (AU) holdt oplæg
om ’Guvernementaliseringen af velfærdsprofessionerne’ d. 30. april og Anton Grau Larsen og Christoph
Houman Ellersgaard (KU) forelæste om ’Magteliten – Magtens organisering i Danmark’ d. 16. september.
Derudover arrangerede foreningen en paneldebat ’Repræsentation af social ulighed i de danske medier’ d.
23. februar med deltagelse af Lars Benjaminsen (SFI), Christina Fiig (AU) og Henrik Dahl.
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Der pågår i bestyrelsen en diskussion om formatet og økonomien i tidsskriftet Dansk Sociologi.
Redaktionen af Dansk Sociologi er i den sammenhæng blevet bedt om at komme med et oplæg. Dette
arbejde skal færdiggøres primo 2016.
Bestyrelsen har arbejdet på at arrangere en sociologisk sommerhøjskole i juni 2015, som dog desværre
måtte aflyses pga. af manglende tilmeldinger.
Aalborg Universitet, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, har arrangeret Dansk Sociologkongres 2016,
som vil finde sted i Aalborg d. 28.-29. januar 2016.
Emma Steffensen Bach blev 1. juni 2015 genansat som studentermedhjælp.
Anna Ilsøe
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Kassererens beretning 2015
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Dansk Sociologiforening
Regnskab
Årsregnskab
2015 / Budget
2016 med budget
2015
TEKST
Indtægter
Kontingenter
Renter
Kongres
I al t

BUDGET 2015

SALDO

BUDGET 2016

375.000,00
5.000,00
0,00
380.000,00

349.500,00
97,85
0,00
349.597,85

355.000,00
355.000,00

Udgifter
Tidsskrifter
Acta
Dansk Sociologi
I alt

31.000,00
200.000,00
231.000,00

-24.814,76
-200.000,00
-224.814,76

31.000,00
200.000,00
231.000,00

Møder
Bestyrelsen
Medlemsmøder
Årsmøde/generalforsamling
Studenterseminarer
International oplægsholder
Kongres
Jubilæumsmøde
Sommerhøjskole
I alt

20.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
27.500,00
0,00
36.000,00
75.000,00
188.500,00

-12.050,00
-33.409,82
-5.279,35
0,00
-31.487,23
0,00
-36.535,75
-16.263,65
-135.025,80

20.000,00
12.000,00
10.000,00
5.000,00
47.000,00

28.750,00
25.000,00
2.000,00
1.500,00
13.000,00
25.000,00
95.250,00

-28.750,00
-9.526,55
-3.070,00
-1.713,80
-10.213,26
-67.190,00
-120.463,61

28.750,00
20.000,00
3.000,00
1.500,00
13.000,00
25.000,00
91.250,00

2.000,00
2.000,00

-1.894,56
0,00
-1.894,56

2.000,00
2.000,00

516.750,00

-482.198,73

371.250,00

-136.750,00

-132.600,88

-16.250,00

Kontorhold
Forretningsfører
Studentermedhjælp
Kontorhold og gebyrer
Porto
PBS
Hjemmeside
I al t
Int. organisationer
ISA
ESA
I al t
Udgifter i alt
Resultat
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Dansk Sociologiforening 2015

Balance
Balance
TEKST

SALDO

Aktiver
Kasse

0,00

BG Bank
Giro
Toprentekonto

122.937,72
216.563,94

I alt

339.501,66

Passiver
Tilgode
Gæld
Egenkapital
Over/underskud
I alt

-14.000,00
0,00
486.102,54
-132.600,88
339.501,66

Revisorerklæring vedr. Dansk Sociologiforenings årsregnskab for året 2015
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Årsberetninger 2015
Beretning fra tidsskriftet Dansk Sociologi 2015
Som det fremgår af regnskabet, udviser dette ved regnskabsårets afslutning et overskud på kr. 54.255. Overskuddet
henfører sig imidlertid til, at nr. 3 i 2015 ikke er betalt pr. 31. december 2015, og som noteret er den forventede udgift
hertil på ca. kr. 58.000 – altså så nogenlunde af samme størrelsesorden som det anførte overskud. Det skal endvidere
bemærkes, at vi i forbindelse med udgivelsen af nr. 4, der vil være et temanummer om politisk aktivisme – desværre
noget forsinket i forhold til normal udgivelseskadence – har opnået tilsagn om støtte på kr. 29.000 fra Foreningen Grus
(en forening der blev stiftet på den overskydende kapital efter GRUS’ lukning).
Som det ligeledes fremgår af regnskabet, modtog tidsskriftet også i 2015 et pænt bidrag fra Copy Dan. I den forbindelse
har redaktionen noteret sig forlydender om, at der muligvis ikke længere vil blive udbetalt Copy Dan-midler til tidsskrifter. Ved henvendelse til Copy Dan er der blevet meldt tilbage, at sagen endnu ikke er afklaret, men skulle det blive tilfældet,
er der selvsagt tale om et ikke ubetydeligt indtægtstab for tidsskriftet.
Hvad angår det redaktionelle arbejde, er der som sædvanligt opereret med 4 numre, hvor det sidste nummer i 2015 som
nævnt desværre er blevet forsinket og først udkommer her i begyndelsen af det nye år. Nummer 2 var et temanummer om
’Civilsamfund og frivillighed’, hvor Thomas Boje optrådte som gæsteredaktør og siges tak for sin indsats i denne
forbindelse. Nummer 3 var et åbent nummer, og nummer 4 vil som anført også være et temanummer og denne gang om
’Politisk aktivisme’.
Der blev i de hidtil udkomne numre i 2015 i alt publiceret 10 artikler, 1 review-essay og 1 replik samt 10 anmeldelser – og
en ’Forskningsnote’, der er en ny rubrik i tidsskriftet, som redaktionen håber vil vække både mulige kommende bidragydere og læsernes interesse. Redaktionen skal også endnu engang sige mange tak til de forfattere, der i årets løb har
betænkt tidsskriftet med manuskripter, og til vore reviewere for deres ihærdige og grundige indsats i forbindelse med
bedømmelse af tilsendte manuskripter.
Abonnementerne fordeler sig for 2015’s vedkommende på de enkelte kategorier som følger - med tallene for de forrige år
til sammenligning:

Redaktionen må igen notere sig et fald i abonnementstallet, hvad naturligvis er ærgerligt, da redaktionen er af den sikre
overbevisning, at tidsskriftet fortsat holder et højt fagligt niveau. Både dette forhold og tidsskriftets økonomi vil blive
taget op til nærmere drøftelse i redaktionen sammen med Sociologiforeningens bestyrelse.
Redaktionen har i 2015 bestået af Gitte Sommer Harrits, Mikkel Bo Madsen, Klaus Levinsen, Anders Ejrnæs, Signe Ravn,
Stine Thidemann Faber, Niels Peter Mortensen, Lasse Folke Henriksen og Allan Madsen.
Gitte Sommer Harrits, Niels Peter Mortensen, Anders Ejrnæs, Signe Ravn og Allan Madsen har meddelt, at de ønsker at
træde ud af redaktionen. De afgående medlemmer af redaktionen takkes for deres store indsats. Redaktionen er i denne
forbindelse vidende om, at Thomas Olesen (Institut for Statskundskab, Århus Universitet), Signe Hald Andersen (Rockwool Fonden), Troels Schultz Larsen (RUC), Anders Blok (Sociologisk Institut) og Helle Holt (SFI) er indstillet på at lade
sig bringe i forslag til redaktionen på Sociologiforeningens generalforsamling.
På redaktionens vegne
Med venlig hilsen
Klaus Levinsen
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Resultatopgørelse 1. januar – 31. december 2015, uden moms
Indtægter
Abonnementer
Løssalg
Dansk Sociologforening
Copy Dan
Indtægter i alt
Udgifter:
Der er kun udgivet 3 numre i 2015 (2014-4, 2015-1, 2015-2.)
Produktion af tidsskriftet:
Trykkeri
Lay-out
Korrektur og oversættelse
Køb af billeder
Administration m.v.:
Sekretærhjælp
Porto
Hj.side-gebyr
Mødeudgifter
Rejseudgifter
Jubilæum 30.10.2014
Udgifter i alt
Årets resultat

2015
79.922,00
3.130,00
200.000,00
56.021,97
339.073,97

2014
82.762,00
3.496,00
200.000,00
54.130,00
340.388,00

56.490,00
26.700,00
10.000,00
9.000,00

82.740,00
39.300,00
8.400,00
9.184,00

106.250,00
60.484,65
36,00
7.639,30
8.219,00
0
284.818,95
54.255,02

106.250,00
101.869,00
36,00
8.959,00
9.346,00
3.046,00
369.130,00
-28.742,00

Forventet udgift til 2015-3 er ca. 58.000 kr.
Vi har tilsagn om støtte på 29.000 kr til nummer 2015-4, tema om politisk aktivisme.
Budget 2016
Indtægter
Abonnementer
Løssalg
Dansk Sociologiforening
Copy Dan
Indtægter i alt
Udgifter
Produktion af tidsskrift
Trykkeri
Lay-out
Korrektur og oversættelse
Køb af billeder og bog til anmeldelse
Administration m.v.
Sekretærhjælp
Porto
Gebyrer
Mødeudgifter, inkl. hjemmesideopsætning
og kontingent til FDK
Rejseudgifter
Udgifter i alt

2014
93.000
7.000
215.750
44.000
359.750

2015
93.000
7.000
215.750
44.000
359.750

2016
93.000
7.000
215.750
44.000
359.750

90.000
33.000
12.000
9.000

90.000
33.000
12.000
9.000

90.000
33.000
12.000
9.000

106.250
90.000
500

106.250
90.000
500

106.250
90.000
500

7.000
12.000

7.000
12.000

7.000
12.000

359.750

359.750

359.750
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Beretning(fra(Nordisk(Sosiolog(Forbund((NSF)(2015(
http://nordicsociologicalassociation.org/no/
Den næste nordiske sociologkongres afholdes den 11-13 august 2016 i Helsinki. Temaet bliver KnowledgeMaking Practices and Sociology’s Global Challenge. På kongressens hjemmeside: http://nsa2016.org, kan
man få yderligere oplysninger, tilmelde sig samt sende abstracts. Deadline for abstracts er 16. februar.
NSF har gennem en del år ydet tilskud til udvalgte Master og PhD studerende, der præsenterede papers på
de nordiske sociologkongresser. I forbindelse med kongressen i Helsinki benyttes midlerne i stedet til en
generel nedsættelse af deltagerprisen for PhD studerende, der præsenterer et paper på konferencen.
Udover de nordiske kongresser hvert andet år står NSF også for udgivelsen af Acta Sociologica, som man
automatisk modtager som medlem af Dansk Sociologi Forening. Redaktionen af Acta Sociologica ligger i
øjeblikket på universitetet i Turku og ledes af Jani Erola og Suvi Salmenniemi.
En del af overskuddet fra Acta Sociologica benyttes til at støtte projekter, som fremmer Nordisk Sociologi. I
2015 er der bl.a. bevilliget støtte til Nordic Conference for Rural Research i Akureyri, til et projekt, der skal
kortlægge den nordiske sociologi samt til et jubilæumsskrift i anledning af den Islandske sociologforenings
20 år jubilæum.
NSF fortsætter i 2015 med at støtte projekter, der støtter nordisk sociologi. Vi opfordrer interesserede til at
gå ind på NSFs hjemmeside under punktet ”Søk støtte” for information om, hvordan man søger støtte. Der
er rigtig gode muligheder for at få støtte til projekter, som har et nordisk sociologisk perspektiv.
Kristian B. Karlson og Kirsten Meyer

(

(
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Beretning(fra(International(Sociological(Association((ISA)(2015(
http://www.isa-sociology.org/
Den nye ISA Executive Committee (EC) (2014-2018) holdt deres første årsmøde i Polen i marts 2015.
Mødet drejede sig især om planlægning af The Third ISA Forum of Sociology, The Futures We Want:
Global Sociology and the Struggles for a Better World, som vil blive afholdt i Wien, Juli 10-14, 2016. Den
næste verdenskongres afholdes i juli 2018 i Toronto, Canada.
ISA opfordrer nuværende og tidligere Ph.d.-studerende til at lægge et abstract ud på deres Ph.d.-database
på deres hjemmeside. Formålet med databasen er at fremme videndeling og networking blandt unge
forskere. Se mere på http://www.isa-sociology.org/abstracts-dissertations/.
Man kan blive medlem af ISA ved at gå ind på organisationens hjemmeside og klikke ind på individuelt
medlemskab: http://www.isa-sociology.org/memb_i/index.htm. Derudover optager ISA også institutioner
som fx. universiteter eller forskningsinstitutioner som medlemmer.
Anna Ilsøe

(

(
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Beretning(fra(Sociologisk(Institut,(Københavns(Universitet(2015(
Sociologisk Institut (SI) har vanen tro haft en godt samarbejde med Sociologiforeningen i 2015.
Samarbejdet indebærer blandt andet at SI varetager foreningens medlemsadministration og driften af
tidsskriftet Dansk Sociologi, hvilket sædvanen tro har fungeret helt uproblematisk. Den daglige drift
forestås fortsat af Lene El Mongy, som også i år skal takkes for sin indsats.
2015 har været et begivenhedsrigt år for Sociologisk Institut. Vi har omlagt vores interne organisering,
således at vi nu har tre forskergrupper, der organiserer meget af det kollektive, intellektuelle arbejde på
instituttet. De tre forskergrupper har følgende overskrifter:
•

Velfærd, Ulighed og Mobilitet

•

Viden, Organisering og Politik

•

Kultur og Civilsamfund

Samtidig har vi lavet tre nye specialiseringslinjer på vores kandidatuddannelse, der er formuleret i tæt
tilknytning til forskergrupperne. Ambitionen er, at forskning og undervisning på kandidatniveau fremover
kan knyttes endnu tættere sammen. De nye specialiseringslinjer er trådt i kraft med optaget i sommeren
2015.
Også på forskningsfronten har der været højt aktivitet på SI i 2015 med både små og store begivenheder.
I foråret var instituttet i samarbejde med SFI vært for Journal of Youth Studies Conference. Konference var
en stor succes med ca. 350 internationale deltagere og 250 papers over tre dage. Keynotes blev leveret af en
lang række af internationalt ledende ungdomsforskere.
Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS), der har hjemme på SI, kunne i
2015 fejre 25 års som ledende center for sociologisk arbejdsmarkedsforskning. Det blev markeret med et
seminar med tale af beskæftigelsesministeren og paneldebat med repræsentanter for arbejdsmarkedets
parter.
Endelig har Sociologisk Institut lagt hus til (og i nogle tilfælde været medarrangør af) en række af
foreningens forelæsninger og debatarrangementer. Særlig vil vi her fremhæve besøget af Luc Boltanski, der
holdt forelæsning i forbindelse med Sociologiforeningens jubilæum for et stuvende fuldt auditorium med
350 pladser. Boltanski holdt ved samme lejlighed en heldags masterclass for ph.d.-studerende.
Sociologisk Institut takker for et godt samarbejde i 2015, som vi ser frem til at fortsætte fremover.
Med venlig hilsen
Janus Hansen
Institutleder, Sociologisk Institut, Københavns Universitet

(

(
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Beretning(fra(Center(for(Sociologisk(Studier,(Aarhus(Universitet((CESAU)(2015(
Center for sociologiske studier, Aarhus Universitet (CESAU) blev oprettet i januar 2010 og er et tværfagligt
samarbejde mellem en række forskningsmiljøer på Aarhus Universitet. Centerets opgave består i at
facilitere samarbejde omkring sociologien på Aarhus Universitet. Dette sker dels via centerledelsens egne
initiativer, dels ved praktisk og økonomisk støtte til udveksling, udvikling og aktiviteter i centrets forskellige
tematisk definerede forskergrupper.
CESAU er endvidere knyttet til ’tilvalg i sociologi’ på Aarhus Universitet. Det er et tilvalgsfag på 45 ECTS,
der udbydes i samarbejde mellem Institut for Statskundskab og Institut for Kultur og Samfund (ved Filosofi
og Antropologi).
CESAU udgiver hver måned et nyhedsbrev for at orientere om centeret aktiviteter og annoncere andre
signifikante begivenheder af sociologisk observans. Alle kan tilmelde sig nyhedsbrevet via centerets
hjemmeside (http://cesau.au.dk/tilmeldnyhedsbrev/), hvor udvalgte forelæsninger også er tilgængelige
online.
Forelæsninger
CESAU præsenterer i årets løb en række forelæsninger varetaget af forskere ved Aarhus Universitet og
gæster fra universiteter og forskningsmiljøer i ind- og udland. Forelæsningerne udspringer af centerets
forskningsgrupper og retter sig både mod forskere ved Aarhus Universitet og studerende. Der har i 2015
været afholdt følgende forelæsninger:
− 17. februar, Jonatan Leer og Anders Riel Müller: Gastro-Nationalisme: TV-kokkerier, "autentiske"
madpraksisser og kampen om den koreanske ko
− 3. marts, Ove K. Pedersen: Markedsstaten – et forsøg på at studere den danske stats arkæologi
− 13. april, Clifton Ross: Until the Rulers Obey. Voices from Latin American Social Movements
− 16. april, Kaori O’Connor: Between blue and green: The elusive history and promising future of
seaweed and molluscs
− 17. april, Gorm Harste: Autopoietisk kropslighed – et hybridt system i krop, sprog og tid
− 29. april, Sine Plambech: Documenting Migration: Sex Work, Trafficking and Counternarratives
(med visning af hendes dokumentar: "Becky's Journey" (2014))
− 8. maj, Mark Goodale: Dark Matter: Toward a Political Economy of Indigenous Rights and
Aspirational Politics
− 2. juni, Nina Powers: The Future of Protest: Who is the Collective Subject?
− 8. juni, Anton Grau Larsen og Christoph Houman Ellersgaard: Magteliten – overlappet mellem de
centrale institutionelle ordner i Danmark
− 7. september, Ruben Andersson: Illegality, INC. - Why Europe's approach to boat migration is
doomed to fail
− 25. september, Anna Hickey-Moody, Carsten Stage, Britta Timm Knudsen, Dorthe Staunæs, Jette
Kofoed, Christoffer Kalvrå og Mikkel Rytter: Affective Methodologies – Book Launch Seminar
− oktober, Jim Spickard: Under Non-Western Eyes: Towards a Sociology of Religion from Other
Points of View (Forelæsningen er tilgængelig på www.cesau.au.dk)
− 6. november, Michael Puett: Ritual and Sincerity: Theories from China
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− 26. November, Karen Valentin, Zachary Whyte, Karina Dalgas og Mikkel Ryttert: Migration og
Mobilitet – boglancering
− 7. december, Rod A. W. Rhodes: Up Close and Personal with Government Elites: the fear and fun of
“being there”
− 10. december, Per Mouritsen, Michael Böss, Jørn Loftager og Anne Marie Pahuus:
Debatarrangement om det moderne medborgerskab
Seminar & konference
Den 29. maj afholdte CESAU et velbesøgt seminar med titlen: Evidence, documentation, narrative. Keynote
Speakers var Thomas Keenan, Johanne H. Bøndergaard, and Christian A. Nielsen. Seminaret blev
arrangeret af CESAU-gruppen 'Humanistiske studier i menneskerettigheder'.
Den 28. maj afholdte CESAU en diskussionsaften om Nina Powers' 'One-Dimensional Woman'.
Arrangementet blev arrangeret af CESAU-gruppen 'Sociale bevægelser og politisk protest'.
Den 3-4. december afholdte CESAU-gruppen for ’Migration og Mobilitet’, i samarbejde med ’Det Danske
Institut i Damaskus’, den internationale konference Muslims, Migration and Sacred Objects på Moesgaard
Museum.
Status 2015
Alt i alt har 2015 været en god årgang for Center for Sociologiske studier ved Aarhus Universitet. Vi ser
frem til et 2016 med endnu flere inspirerende aktiviteter og arrangementer.
Mikkel Rytter, centerleder CESAU.

(

(
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Beretning(fra(Institut(for(Sociologi(og(Socialt(Arbejde,(Aalborg(Universitet(2015(
Efter en selvvalgt begrænsning af studenteroptaget til 165 på bacheloruddannelsen var optaget i september
2015 noget lavere end tidligere år. På kandidatuddannelsen var optaget på 53 studerende.
Uddannelsen har i 2015 implementeret sidste fase af studieordningen fra 2013. Derfor bød
bacheloruddannelsens 4. semester på to nye kurser: ”nyere sociologiske teorier” og ”introduktion til
kvantitative metoder”. På uddannelsens 5. semester er der også sket en række mindre ændringer, så vi nu
blandt andet kommer lidt længere omkring i de kvantitative metoder.
Sune Qvotrup Jensen er tiltrådt posten som studieleder for alle instituttets uddannelser efter Anders
Petersen. Trond Beldo Klausen har overtaget posten som institutleder efter Rasmus Antoft, og har derfor
forladt posten som formand for studienævnet for sociologi. Jakob Skjøtt-Larsen er indtrådt som
konstitueret studienævnsformand for Sociologiuddannelsen.
Der samarbejdes med Institut for Sociologi og Socialt Arbejde og Dansk Sociologiforening om afholdelsen
af Dansk Sociologkongres 2016. Kongressens hovedtema er denne gang krise, konflikt og kritik. På forhånd
en kæmpe tak til arrangementsgruppen og alle der bidrager til at afvikle sessionerne. Vi håber fra studiets
side på en spændende kongres med stor deltagelse fra både forskere og studerende.
Jakob Skjøtt-Larsen

(

(
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Beretning(fra(Syddansk(Universitet,(Esbjerg(2015(
I 2015 fik vi i alt 179 ansøgere på bacheloruddannelsen i Sociologi og Kulturanalyse, Syddansk Universitet i
Esbjerg. I alt 70 studerende startede på uddannelsen. Hermed havde vi en mindre tilbagegang i forhold til
2014, hvor der var i alt 199 ansøgere og 84 studerende, der startede.
Bachelor i Sociologi og Kulturanalyse er en kombinationsuddannelse (sociologi og antropologi), som vi
startede op i 2010. Rygraden i uddannelsen er de såkaldte semesterprojekter, hvor grupper af studerende
laver deres egen undersøgelse, typisk i en privat eller offentlig organisation. I de fire semesterprojekter
anvender de studerende den opnåede viden fra alle fag på semestret (metodefag, teorifag, temafag,
redskabsfag). Gennem semesterprojekterne får de studerende selv mulighed for at specialisere sig og skabe
deres egne, faglige profiler inden for sociologi/antropologi området. Desuden får de vigtig erhvervserfaring,
som de kan vælge at supplere med praktikophold på 5. semester.
Hvad angår kandidaten i Cultural Sociology, som vi startede op i 2013, var der også her en lille tilbagegang i
optaget. Således var der 34, der startede i 2015, sammenlignet med 38 i 2014.
Kandidaten udbydes i to spor: ”Social Transformation Processes” og ”Law, Power and Social
Justice”, sidstnævnte i samarbejde med Juridisk Institut, campus Odense. Der forventes et øget samarbejde
med professionshøjskolen University College Syd i Esbjerg om uddannelsen i forbindelse med, at campus
Esbjerg skal have nye bygninger ved siden af UC Syd. Efter planen forventes bygningerne at stå færdige
efteråret 2017.
Vi har i løbet af året brugt meget energi på at udarbejde en selvevaluering af sociologi-uddannelserne på
campus Esbjerg. En sådan selvevaluering er blevet udarbejdet af alle studieprogrammer under det
samfundsfaglige fakultet på Syddansk Universitet. Evalueringen har tillige sat gang i en strategiproces, hvor
vi i de kommende år bl.a. vil forsøge at gøre undervisningen endnu mere forskningsbaseret, at inddrage
studerende i forskningsaktiviteter og skabe et bedre studiemiljø. I forhold til det sidste har vi bl.a. etableret
et aktivitetsudvalg blandt de studerende, og vi har opnået ekstern finansiering af aktiviteter som foredrag,
kurser, sociale arrangementer mv..
Af personale, der er tilknyttet uddannelserne, er der i løbet af 2015 blevet ansat en postdoc og en ph.d.studerende.
Gunnar Lind Haase Svendsen, studieleder

(

(
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Beretning(Sommerhøjskole(2015(
Som et forsøg på at udvikle foreningens arrangementer og tiltrække et bredere udsnit af
sociologiinteresserede end foreningens faste arrangementer normalt formår, forsøgte bestyrelsen i 2015 at
stable en sociologisk sommerhøjskole på benene. Jyderyp Højskole takkede ja til et samarbejde, og et
alsidigt program med emner som terror, bysociologi og big data blev sammensat.
Til trods for stor positiv respons, herunder ca. 300 ”synes godt om”-tilkendegivelser på Facebook, måtte
sommerhøjskolen aflyses på grund af for få tilmeldte. Det lave antal tilmeldte kunne skyldes, at
arrangementet satte sig mellem to stole ved på den ene side at bruge sommerhøjskoleformatet (5 dages
program med overnatning), men på den anden side appellere til en smal interessegruppe.
Mona Schaldemose var i foråret ansat på projektet som studentermedarbejder.
Bestyrelsen takker sommerhøjskoleudvalget for deres store og engagerede arbejde.
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Valg af formand og bestyrelse i Dansk Sociologiforening
Valg 2016

Navn

På valg

Mulighed for genvalg

Formand

Anna Ilsøe

Ja

Ja, genopstiller

Næstformand,
bestyrelsesmedlem

Kristian Karlsson

Nej

Fortsætter (dog ikke som
næstformand)

Bestyrelsesmedlem

Signe Ravn

Nej

Fortsætter ikke

Bestyrelsesmedlem

Pelle Korsbæk Sørensen

Nej

Fortsætter

Bestyrelsesmedlem

Lasse Suonperä Liebst

Nej

Fortsætter ikke

Bestyrelsesmedlem

Pia Heike Johansen

Nej

Fortsætter

Bestyrelsesmedlem

Kaveh Shamshiri-Pedersen

Ja

Ja, genopstiller ikke

Suppleant, bestyrelsen

David Reimer

Ja

Ja, genopstiller

Suppleant, bestyrelsen

Asta Breinholt Lund

Nej

Fortsætter

Studenterrepræsentant

Benjamin Schwartz

Ja

Ja, genopstiller til bestyrelsen

Studenterrepræsentant

Alberte Alsø Dokkedal

Nej

Fortsætter

Æresmedlemmer: Kirsten Meyer og Elisabeth Hultcrantz
Repræsentanter:
-

NSA: Kirsten Meyer og Kristian Karlsson
ESA: Pia Heike Johansen
ISA: Anna Ilsøe

