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

Indkaldelse
Torsdag d. 2. februar 2017 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 28. januar 2016.
På vegne af bestyrelsen Anna Ilsøe, formand
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Dagsorden for generalforsamling i Dansk Sociologiforening 2. februar 2017
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning og kommende indsatser.
4. Kassererens beretning – herunder foreningens årsregnskab for 2016.
5. Budget for foreningen i 2017, herunder fastsættelse af kontingent.
6. Forslag til vedtægtsændring.
7. Aftale med DJØF vedr. tidsskriftet Dansk Sociologi.
8. Tættere samarbejde mellem foreningen og tidsskriftet Dansk Sociologi.
9. Beretning, regnskab og budget for tidsskriftet Dansk Sociologi.
10. Beretning fra NSF.
11. Beretning fra ISA.
12. Beretning fra Sociologisk Institut, KU.
13. Beretning fra Aalborg Universitet.
14. Beretning fra Syddansk Universitet, Esbjerg.
15. Beretning fra DPU.
16. Beretning fra CBS.
17. Beretning fra RUC.
18. Behandling af foreliggende forslag.
19. Valg af redaktionen til Dansk Sociologi.
20. Valg af bestyrelse til Dansk Sociologiforening.
21. Valg af repræsentanter til internationale organisationer
22. Valg af revisorer.
23. Eventuelt.

På vegne af bestyrelsen
Anna Ilsøe
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Årsberetning 2016 fra formanden for Dansk Sociologiforening
Året 2016 blev et begivenhedsrigt år i Dansk Sociologiforening, hvor vi har afholdt
sociologkongres, forhandlet en ny administrativ model for tidsskriftet Dansk Sociologi, gennemført
en medlems- og ikke-medlemsundersøgelse samt udviklet helt nye former for arrangementer.
Første store begivenhed fandt sted i januar 2016, hvor Institut for Sociologi og Socialt arbejde,
AAU, afholdt Dansk Sociologkongres i samarbejde med Dansk Sociologiforening. Temaet for
kongressen var ”krise, konflikt og kritik” og det blev en meget velbesøgt kongres med omkring 100
deltagere. En stor tak skal lyde til Institut for Sociologi og Socialt arbejde, der havde lagt et stort
arbejde i at skabe en meget velorganiseret og spændende kongres.
På generalforsamlingen d. 6. februar 2016 fik foreningen ny næstformand; adjunkt Pelle Korsbæk
Sørensen, Aalborg Universitet, overtog posten fra lektor Kristian Karlsson, Københavns
Universitet. Nye ordinære medlemmer blev Anders Hjort Trolle, KU, Anne Kirstine Mølholdt,
AAU, og Benjamin Schwartz. Det blev på generalforsamlingen besluttet at forhandle en ny model
for tidsskriftet Dansk Sociologi samt at gennemføre en medlemsundersøgelse i 2016 med henblik
på at udvikle tiltag, der kan fremme rekruttering og fastholdelse af medlemmer.
Tidsskriftet Dansk Sociologi udgør en helt central del af foreningens virke og identitet og vil fortsat
gøre det. Sociologisk Institut, Københavns Universitet, har i mange år ydet en generøs økonomisk
støtte til tidsskriftet Dansk Sociologi på administrationssiden, men har måttet skære i støtten pr. 1.
januar 2017 som følge af besparelser. En varm tak skal lyde til Sociologisk Institut, Københavns
Universitet, for økonomisk støtte gennem årene og til Lene El Mongy, som i denne periode har
løftet administrationen af tidsskriftet på professionel og engageret vis. Bestyrelsen har derfor
gennem 2016 arbejdet på at finde en ny administrativ model for tidsskriftet. Vi har forhandlet en ny
model på plads med DJØF, som betyder, at de overtager en stor del af administrationen med
tidsskriftet, samtidigt med at den redaktionelle frihed bevares. Redaktionen vil fortsat mødes uden
for regi af DJØF og har den fulde beslutningskompetence i forhold til tidsskriftets indhold. Det
kunstneriske format på forsiden bevares også via en aftale med Kunstakademiet, som fremover vil
levere værker fra deres dygtigste studerende mod et mindre honorar. Den samlede nye
administrative model vil være udgiftsneutral for tidsskriftet såvel som foreningen.
I maj/juni gennemførte Simone Johansen, sociologistuderende ved KU, en medlems- og ikkemedlemsundersøgelse på opdrag af foreningen. Undersøgelsen blev udført som en kombination af
websurvey, fokusgrupper og telefoninterview. Resultaterne blev sammenfattet i en rapport, som
blev præsenteret for bestyrelsen på et bestyrelsesmøde i august måned. Bestyrelsen har gennem
efteråret 2016 diskuteret resultaterne med henblik på at udvikle strategier, der kan forbedre
foreningens tilbud til forskellige målgrupper (studerende/sociologer på universiteterne; sociologer
ansat i privat eller offentlig sektor/selvstændige sociologer; sociologer i hovedstaden/provinsen) og
øge medlemsgrundlaget. Vi har besluttet følgende strategier, som skal udfoldes og iværksættes i
løbet af 2017: 1. Samarbejdet mellem foreningen og tidsskriftet skal styrkes, 2. Der skal udformes
en ’startpakke til studerende’ som nemt kan præsenteres på de forskellige universiteter i Danmark,
3. Medlemsdatabasen skal opdateres med emailadresser, 4. Tilskudsmulighed ved arrangementer
skal formidles til alle medlemmer via mail, 5. Samlet program for arrangementer skal formidles ved
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semesterstart, 6. Vi vil meget gerne have et medlem af bestyrelsen, som ikke kommer fra
universitetsverdenen og 7. Vi vil udbyde metodekurser eksklusivt for medlemmer.
I forlængelse af medlemsundersøgelsen afholdt foreningen i 2016 en række arrangementer med et
helt nyt format. D. 26. oktober lancerede Dansk Sociologiforening ’Sociologisk Spoken Word’ på
Jazzhouse. Der blev fremført fire acts i samarbejde med bandet Byvejr: Lasse Liebst, KU, Lasse
Johansson, AAU, youtube-fænomenet Sociologisk Rap og Yong Sun Gullach fra magasinet
Friktion. Arrangementet var udsolgt og trak over 90 tilhørere – herunder mange
sociologistuderende. D. 22. november åbnede foreningen som noget nyt dørene for de sociologer,
der arbejder uden for universitetets mure med netværksarrangementet ’Sociologisk Iværksætteri’.
Der var oplæg fra to sociologer, som har startet egen virksomhed - Fredrik Christiansen Boll, stifter
af og direktør i Ingerfair, samt Malte Moll Wingender fra organisationen Analyse & Tal - og
efterfølgende netværk og sparring over noget god mad. Frederik og Malte leverede kritik og gode
råd til såvel sociologiuddannelsen samt sociologiske start-ups for over 50 tilhørere – især mange
sociologistuderende fandt dette arrangement spændende og relevant.
I foråret 2016 afholdt Dansk Sociologiforening i samarbejde med oplægsholdere fra AAU og
RUC også en velbesøgt paneldebat om kritikkens rolle i forhold til samfundsvidenskaben på
Aalborg Universitets Campus København i Sydhavnen. Panelet bestod af Søren Juul, AAU, Torben
Bech Dyrberg, RUC, Allan Dreyer Hansen, RUC, Rasmus Willig, RUC, Merete Monrad, AAU og
Pelle Korsbæk Sørensen, AAU. Efter korte oplæg fra hver paneldeltager blev der ført en livlig debat
mellem oplægsholderne og de fremmødte tilhørere. Mange af vores arrangementer i universitetsregi
har hidtil ligget på KU, og dette arrangement på Aalborg Universitet i Sydhavnen bidrog hermed til
Dansk Sociologiforenings strategi om at holde arrangementer på flere forskellige lokationer og med
flere forskellige deltagere som supplement til de begivenheder, der afholdes i KUs lokaler.
Vi har derudover gennem 2016 haft en række foredrag med aktuelle sociologiske problemstillinger.
D. 10. februar afholdt foreningen arrangementet ’Moralsk Stress og Kynisme i Arbejdslivet’ på KU,
hvor Pelle Korsbæk Sørensen, AAU, og Erik Mygind du Plessis holdt oplæg baseret på deres nyligt
forsvarede Ph.d.-afhandlinger. D. 20. september inviterede foreningen i samarbejde med
Sociologisk Institut, KU, og Centre for Anthropological, Political and Social Theory (CAPS) til
oplæg og debat med Douglas McAdam, Ray Lyman Wilbur Professor of Sociology på Stanford
University. Titlen for Douglas McAdams foredrag var ’Dybt splittet - Sociale bevægelser og racepolitik i efterkrigstiden USA’ og det foregik i Christian Hansen auditoriet på KU med over 100
tilhørere.
Institut for Sociologi og Socialt arbejde, Aalborg Universitet, arrangerer Nordisk Sociologkongres i
august 2018.
Syddansk Universitet, Institut for Sociologi, Miljø- og erhvervsøkonomi, har meddelt, at de ønsker
at arrangere Dansk Sociologikongres januar 2018.
Janus Emil Mariager, studerende ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet, blev 1. oktober
2016 ansat som foreningens studentermedhjælp.

Anna Ilsøe, formand af Dansk Sociologiforening
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Kasserens beretning
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Årsregnskab 2016 / Budget 2017
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Balance

Revisorerklæring vedr. Dansk Sociologiforenings årsregnskab for året 2016
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Forslag til vedtægtsændring
På bestyrelsesmøde den 16. november 2016, blev det besluttet at ændre vedtægterne for Dansk
Sociologiforening, således at det fastslås, hvem der kan tegne foreningen. Dette for at handlinger
udover løbende drift (forretningsfører) og økonomi inden for det vedtagne budget (kasserer) ikke
kræver at den samlede bestyrelse skal godkende.
Bestyrelsen fremsætter derfor et forslag til forelæggelse på foreningens Generalforsamling den 2.
februar 2017:

I henhold til § 22, jf. § 27 i gældende vedtægter for Dansk Sociologiforening foreslår foreningens
samlede bestyrelse, at foreningens vedtægter ændres som følger:

1. Efter § 12 indsættes som
§ 12a
Bestyrelsen kan antage en forretningsfører, der varetager foreningens daglige drift.
Stk. 1. Forretningsføreren kan være den samme person, som er forretningsfører for foreningens
tidsskrift, jf. § 18.
Stk. 1. Bestyrelsen kan meddele prokura til forretningsføreren.

Begrundelse: Foreningen har på nuværende tidspunkt en forretningsfører, der bistår både
foreningen og tidsskriftet. Hensigten med vedtægtsændringen er at tilvejebringe den
vedtægtsmæssige hjemmel til, at forretningsføreren også bistår foreningen, og at foreningens
bestyrelse kan meddele prokura til forretningsføreren vedrørende foreningens forhold.
Forretningsføreren legitimeres derved i forhold til omverdenen, f.eks. banker, der kan være i
tvivl om forretningsførerens beføjelser.
Det er ikke hensigten, at der i øvrigt skal ske ændringer i forretningsførerens daglige virke.

2. I 18, stk. 1, ændres ”tegningsret” til ”prokura”.
Begrundelse: Der er tale om en sproglig ændring, da det formelt er foreningens bestyrelse, der
tegner foreningen, men bestyrelsen kan give prokura til forretningsføreren og de to
redaktionsmedlemmer. Der ændres ikke ved, at forretningsføreren såvel som hvert af de to
redaktionsmedlemmer kan forpligte foreningen indenfor fuldmagtens grænser.
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3. Efter § 26 indsættes under overskriften ”Tegningsret” som
§ 26a
Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand for begges vedkommende i forening
med 2 bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse.
Begrundelse: Vedtægterne indeholder ikke på nuværende tidspunkt en tegningsregel. Det betyder, at
det er den samlede bestyrelse, der skal tegne foreningen, f.eks. i forbindelse med indgåelse af aftaler.
Det er uhensigtsmæssigt, da bestyrelsesmedlemmer kan have forfald, som gør, at de ikke har
mulighed for at underskrive dokumenter og derved er foreningen juridisk ikke i stand til at handle.
Bestyrelsen foreslår derfor en tegningsregel, hvor foreningen kan tegnes af tre
bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være enten formand eller næstformand.
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Aftale med DJØF om Dansk Sociologi
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Årsberetninger 2016
Dansk Sociologi
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Regnskab vedr. tidsskriftet Dansk Sociologi 2016 samt budget 2017
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Nordic Sociological Association NSA (Nordisk Sociolog Forbund)
Hjemmeside for forbundet: http://nordicsociologicalassociation.org/
De nordiske sociologiforeninger har alle to repræsentanter i bestyrelsen for den fælles Nordic
Sociological Association (NSA). De deltagende lande er Danmark, Norge, Sverige, Finland og
Island. I januar 2016 trådte de to tidligere danske medlemmer fra bestyrelsen af Dansk
Sociologiforening Kristian Karlson og Kirsten Meyer ud af NSA. Vi vil gerne takke dem begge for
deres indsats gennem årene. De to nyvalgte repræsentanter i bestyrelsen af NSA er Pelle Korsbæk
Sørensen og Anne-Kirstine Mølholt.
Som en af sine hovedopgaver støtter det nordiske sociologiforbund de nordiske
sociologikonferencer, der afholdes hvert andet år på skift i de nordiske lande. I august 2016 blev
den 28. Nordiske sociologikonference afholdt på universitet i Helsinki, hvilket var en stor
begivenhed for NSA. Titlen på konferencen var ’Knowledge-Making Practices and Sociology’s
Global Challenge’. Udover støtte til konferencen bevilligede NSA også støtte til en pre-konference
for ph.d.-studerende.
En anden primær opgave for NSA er at udgive det videnskabelige fagtidsskrift Acta Sociologica,
som medlemmer af Dansk Sociologiforening modtager med posten. Redaktionen af Acta
Sociologica skifter mellem de nordiske lande og er på nuværende tidspunkt hjemmehørende i
Finland på universitetet i Turku. Redaktørerne er Jani Erola og Suvi Salmenniemi. Da forbundet
bl.a. gennem Acta Sociologica genererer en positiv økonomi, støtter NSA desuden projekter, der
støtter op om og fremmer sociologien i Norden.
Bestyrelsen har holdt to møder i 2016. Ét i Oslo i foråret og ét under konferencen i Helsinki i
august. Formanden for NSA har de sidste to år været Sirpa Wrede fra Helsinki Universitet i Finland.
I år har Danmark overtaget formandskabet frem mod afholdelsen af den 29. konference for NSA i
august 2018. Konferencen afholdes af Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg
Universitet. I forbindelse med skiftet af formandskab har Pelle Korsbæk Sørensen, der er
næstformand i Dansk Sociologiforening, overtaget formandsposten. Eirin Pedersen fra den norske
sociologiforening har overtaget posten som næstformand, da konferencen efter Danmark skal
afholdes i Norge. I Pelles tiltrædelsestale blev det beskrevet, at de kommende år vil fokusere på at
forberede en god konference og videreføre den positive udvikling, som Acta Sociologica er inde i.
Som en del af denne fremtidssikring er der nedsat en arbejdsgruppe med medlemmer af såvel
bestyrelsen som redaktionen af tidsskriftet, der arbejder med at udvikle og fremtidssikre den
kontrakt, som tidsskriftet har med udgiveren.
Desuden fortsætter arbejdet med at støtte projekter, der understøtter nordiske seminarier,
konferencer og møder, samt andre initiativer, der fremmer det nordiske samarbejde og styrker
sociologien på tværs af de nordiske lande. Det vil være muligt at søge støtte i 2017. For mere om
ansøgninger, se forbundets hjemmeside under fanen ’Funding’.
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I 2016 er der påbegyndt et arbejde med at kortlægge sociologiske netværk i Norden. NSA har støttet
dette projekt, der er hjemmehørende i Norge. I Dansk Sociologiforening har vi opstartet et lignende
projekt for Danmark, og vi ser frem til at følge resultaterne fra den nordiske undersøgelse.
Anne-Kirstine Mølholt, medlem af bestyrelsen af Nordic Sociological Association for Dansk
Sociologiforening
Pelle Korsbæk Sørensen, medlem af bestyrelsen af Nordic Sociological Association for Dansk
Sociologiforening, formand for Nordic Sociological Association
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International Sociological Association (ISA)
http://www.isa-sociology.org/

Hovedbegivenheden i 2016 var afholdelsen af The Third ISA Forum of Sociology, The Futures We
Want: Global Sociology and the Struggles for a Better World, som fandt sted i Wien, 10.-14. juli.
Konferencen havde 4231 deltagere – heraf 22 fra Danmark.
ISA´s næste verdenskongres finder sted i Toronto, Canada, 15.-21. juli 2018, under temaet Power,
Violence and Justice: Reflections, Responses and Responsibilities. Se call for abstacts her:
http://www.isa-sociology.org/en/conferences/world-congress/toronto-2018/
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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Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Sociologisk Institut (SI) har vanen tro haft en godt samarbejde med Sociologiforeningen i 2016.
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 er fortsat forestået af Lene El Mongy, som også i år skal takkes for sin indsats.
Vi forventer i skrivende stund at driften af tidsskriftet overgår til at blive varetaget af Djøfs forlag
fra årsskiftet 2016/2017. Sociologisk Institut har i forbindelse med de generelle besparelse i Unisektoren måttet slanke vores sekretariat, og vi har i fællesskab med Sociologiforeningen vurderet at
det var betimeligt at flytte produktionen af Dansk Sociologi.
SI vil gerne sige tak for det gode samarbejde med redaktionen og foreningen om tidsskriftet i de
forløbne mange år. SI vil fortsat stå for foreningens medlemsadministration.
2016 har igen været et begivenhedsrigt år for Sociologisk Institut. Blandt de positive kan nævnes at
vi har rekrutteret to nye professorer:
Mads Meier Jæger, der tidligere arbejdede ’delt’ mellem SI og SFI, er nu professor på fuld tid ved
SI fra 1. maj 2016.
1. august 2016 startede Bente Halkier (tidl. RUC) som professor ved instituttet.
Sociologisk Institut har i 2016 også gennemført en forskningsevaluering, hvor et international panel
på fire professorer under ledelse af Hans Joas (Berlin/Chicago) har gennemgået og evalueret
forskningen ved instituttet, herunder aflagt et to-dags besøg på instituttet. Det blev vurderet at
forskningen på Sociologisk Institut klarer sig ganske hæderligt i internationalt perspektiv og at
instituttet er inde i en positiv udvikling for så vidt angår forskningskvalitet. Evalueringen pejede
også på nogle fokuspunkter omkring internationalisering, publicering og finansiering, hvor
instituttet har potentiale til at forbedre sig i de kommende år.
2016 bød desværre også på en større sparerunde på Københavns Universitet. Det har
nødvendiggjort på besparelser såvel administration som forskning og undervisning. Sociologisk
Institut formåede at finde de fleste nødvendig besparelser gennem naturlig afgang blandt både
administrative og videnskabelig medarbejdere. Vi formåede således at undgå afskedigelser blandt
det faste personale, men har desværre måtte sige ufrivilligt farvel til en række af vores dygtige
deltidsundervisere.
Endelig har Sociologisk Institut lagt hus til (og i nogle tilfælde været medarrangør af) en række af
foreningens forelæsninger og debatarrangementer, hvilket altid er en fornøjelse.
Sociologisk Institut takker for et godt samarbejde i 2016, som vi ser frem til at fortsætte fremover.

Janus Hansen
Institutleder, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
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Institut for Sociologi og Socialt arbejde, Aalborg Universitet
Sociologiuddannelsen i Aalborg blev i 2016 pålagt en dimensionering af uddannelsen.
Kandidatuddannelsen blev pålagt et loft på optaget på 50 studerende i 2016 som fastholdes frem til
2018, hvorefter optaget gradvis skal sænkes til 35 i 2021. Bacheloruddannelsen blev pålagt et loft
på 178 i 2016, der gradvis sænkes til 160 i 2019. Optaget på kandidatuddannelsen var pr. 1. oktober
på 64 studerende. Det høje tal skyldes retskrav om optag på egen kandidatuddannelse i direkte
forlængelse af bacheloruddannelsen. Optaget på bacheloruddannelsen var pr. 1. oktober 167, hvilket
svarer til det selvvalgte loft på 165, som uddannelsen indførte i 2015.
Institut for Sociologi og Socialt arbejde var i 2016 vært for årets sociologkongres, som blev afholdt
i samarbejde med Dansk Sociologiforening den 28. og 29. januar 2016. Teamet for årets kongres
var ”krise, konflikt og kritik” og hovedtalerne på kongressen var:
o
o
o

Professor Hans Joas, Humboldt-Universität, Berlin
Assistant Professor Catherine Corrigall-Brown, Department of Sociology, University of British
Columbia Vancouver, Canada
Professor Arne Johan Vetlesen, Universitet i Oslo

Kongressen var velbesøgt med knap 100 deltagere fordelt på 13 sessioner. En varm tak til
arrangementskomiteen, sessionsledere og oplægsholdere.
Traditionen med afholdelse af ”minikonference” for de studerende på uddannelsen blev genoptaget
i 2016. Temaet for minikonferencen var ”kroppe og talenter”. Der var interessante oplæg fra
Annette Rasmussen, Aalborg Universitet og Thomas Johansson, Gøteborg Universitet – og ikke
mindst fra de studerende, der deltog i de efterfølgende workshops.
Instituttet har takket ja til at være vært for Nordisk Sociologkongres 2018.

Jakob Skjøtt-Larsen, studienævnsformand
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Sociologi og Kulturanalyse, SDU Esbjerg
I 2016 fik vi i alt 181 ansøgere på bacheloruddannelsen i Sociologi og Kulturanalyse, Syddansk
Universitet i Esbjerg. I alt 78 studerende startede på uddannelsen. Det er en lille fremgang i forhold
til 2015.
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. Vi har i 2016 styrket indsatsen for at etablere samarbejde med private og offentlige
virksomheder, her ikke mindst virksomheder, der ligger i regionen. Vi har især fået opbygget et tæt
samarbejde med Varde Kommune, der aftager mange af vore praktikanter.
Hvad angår kandidaten i Cultural Sociology, som vi startede op i 2013, var der også her en lille
fremgang i optaget. Således var der 43, der startede i 2016, sammenlignet med 34 i 2015.
Kandidaten udbydes i to spor: ”Social Transformation Processes” og ”Law, Power and Social
Justice”, sidstnævnte i samarbejde med Juridisk Institut, campus Odense. Vores fakultet har
desværre (trods fremgang i studenteroptag) nedlagt det sidstnævnte spor, og sidste optag var i 2016.
Vi arbejder p.t. på et nyt spor/en ny toning samt at indbygge et semesterprojekt på 1. semester.
I 2017 kører vi tre kurser i Master i Flygtninge og Integration. Målgrupper er velfærdsprofessionelle
(primært socialrådgivere, pædagoger og lærere), sundhedsprofessionelle, civilsamfundsaktører og
frivillige.
Vi har i løbet af året brugt en del tid og energi på vores sociologi forskningsgruppe, herunder at
sikre en endnu mere forskningsbaseret undervisning og vejledning.
Fra og med 1. januar 2017 har fakultetet besluttet at sammenlægge vores studienævn med tre andre
studienævn på SAM-SDU, nemlig Statskundskab, Journalistik og Europæiske Studier, bl.a. med
henblik på at effektivisere sagsbehandlingen.

Gunnar Lind Haase Svendsen, studieleder.
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Pædagogisk Sociologi, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet
Afdeling for Pædagogisk Sociologi, DPU blev etableret i 2014. I afdelingen er i alt ansat 30
forskere og 10 ph.d.-studerende, som er organiseret i henholdsvis forskningsprogrammer og
forskningsenheder, der alle er etableret omkring forskellige genstandsfelter indenfor den
pædagogiske sociologi, og som har den pædagogiske sociologi som fælles videnskabeligt grundlag.
Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi, samt forskellige masteruddannelser, er tilknyttet
afdelingen, og afdelingens forskere bidrager alle til afdelingens uddannelser. På den måde sikres en
tæt sammenhæng mellem forskning og undervisning. Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi
har i alt 340 studerende indskrevet pt., fordelt på Campus Aarhus og Campus Emdrup. Lektor Janne
Hedegaard Hansen er afdelingsleder og lektor Anne Larson er uddannelseskoordinator på
kandidatuddannelsen.
I løbe af 2016 har afdelingen afholdt to interne konferencer med fokus på henholdsvis den
pædagogiske sociologi som videnskabelig disciplin og den pædagogiske sociologis videnskabelige
metoder.
Der er høj aktivitet i afdelingens forskningsprogram og forskningsenheder.
Blandt flere aktiviteter kan nævnes, at afdelingens har haft besøg af Associate Professor fra
University of North Florida, Jenny Stuber. I forbindelse med hendes besøg blev der dels afholdt et
forskningsseminar. Dels holdt Jenny Stuber en open lecture under titlen:
”Inside the College Gates: Education as a Social and Cultural Process”.
Adjunkt Sebastian Mohr, leder af forskningsprojektet “Militarizing Intimacy”, har i samarbejde
med forskningsenheden ’Kvalitative studier af socialisering’ og med Center for militære studier
arrangeret et to-dages seminar med 5 open lectures under titlen:
Warring relations: methodological and ethical challenges of ethnographic research on soldier and
veteran sociality
Forskningsprogrammet ‘Inklusion og eksklusion – i samfund, institution og pædagogisk praksis’,
har haft besøg af professor Kitty te Riele fra Victoria University, Melbourne. I den forbindelse blev
afholdt forskningsseminarer og open lectures.
Derud over er der i et samarbejde mellem flere af afdelingens forskere i 2016 udgivet en bog om
pædagogisk sociologi: Jensen, N.R. og Kjeldsen, C.C. (red) 2016: Capability Approach – en anden
tilgang til pædagogik, uddannelse og omsorg, VIASystime.

Janne Hedegaard Hansen, afdelingsleder Pædagogisk Sociologi
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Department of Business and Politics/BSc in Business Administration and Sociology, CBS
Vi har i år haft en del sociologiske aktiviteter på bade uddannelses- og forskningsfronten.
Af uddannelsesaktiviteter er den vigtigste, at vi i øjeblikket forbereder en reform af BSc in Business
Administration and Sociology, som skal sikre stærkere integration mellem og lettere administration
af de forskellige fagligheder, der indgår i uddannelsen. Dermed styrkes tværfagligheden og det
særlige sociologiske perspektiv på erhvervsøkonomiske emner, som er uddannelsens særkende.
Øvrige uddannelsesmæssige aktiviteter inkluderer den stadige strøm af bachelorprojekter og
specialer, der beskæftiger sig med sociologiske tematikker, teorier og metoder. For eksempel er
netværksanalyse et voksende felt, og en række studerende har brugt databasen bag det danske
elitenetværk (se nedenfor) i deres opgaver.
På forskningsfronten har der været stor aktivitet i og omkring gruppen af sociologer, der arbejder
med netværksanalyse:






Foreningen for Elite og Magtstudier har afholdt tre offentlige foredrag om Magteliten og
Det Danske Magtnetværk med i alt over 800 deltagere på CBS i løbet af 2016
Sammen med non-profit virksomheden Analyse & Tal er databasen bag det danske
elitenetværk blevet opdateret.
Foreningen for Elite- og Magtstudier har desuden etableret sit eget forlag, der i efteråret
kom på gaden med Magtens Atlas - kort over netværk i Danmark. Bogen er et forsøg på at
bruge databasen over elitenetværk til at vise, hvordan det danske samfund er bundet sammen
af en lang række magtalliancer. Og så er det et bud på en helt ny slags bog i sociologien: Et
deskriptivt sociologisk atlas, hvor komplekse data visualiseres på hver side.
Lasse Folke Henriksen har sammen med Christian Waldstrøm skrevet bogen
Netværksanalyse. En introduktion, der er udkommet på Samfundslitteratur.

Forskningsgruppen CISTAS (Civilsamfundet i Statens Skygge) har også haft stor aktvitet:




Gruppen har gennemført en sociologisk ”roadtrip” i USA for at pleje og udvikle netværk med en
række førende sociologer, herunder Erik Olin Wright, Elizabeth Clemens, Andrew Abbott, Phil
Gorski og William Sewell Jr.
Herhjemme er der blevet afholdt flere praktikerworkshops og seminarer, blandt andet med deltagelse
af Hans Joas. Dette kan man læse om i næste nummer af Dansk Sociologi, hvor Anders Sevelsted
interviewer Joas under overskriften ”Pragmatisme, kreativitet og universalisme.”

Desuden publiceres der flittigt i feltet for ekspert- og videnssociologi, fx:
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Henriksen, L.F. and L. Seabrooke. 2016. 'Transnational Organizing: Issue Professionals in
Environmental Sustainability Networks', Organization 23(5): 722-741.
Seabrooke, L. and R.R. Thomsen. 2016. ‘Making Sense of Austerity: Everyday Narratives
in Denmark and the United Kingdom’, Politics 36(3): 250-261




Seabrooke, L. and D. Wigan. 2016. ‘Powering Ideas through Expertise: Professionals in
Global Tax Battles’, Journal of European Public Policy, 23(3): 357-374.
Seabrooke, L. and E. Tsingou. 2016. ‘Bodies of Knowledge in Reproduction: Epistemic
Boundaries in the Political Economy of Fertility’, New Political Economy 21(1): 69-89.

Af øvrige sociologiske forskningsaktiviteter kan nævnes, at:






Flere eksternt finansierede projekter blev lanceret i år, fx to FSE Sapere Aude post.doc.’s, projektet
Embedding Groupthink finansieret af INET, der arbejder med økonmisk sociologi, og AlterEcos, et
organisationssociologisk projekt, der har modtaget Velux-støtte.
Magnus Paulsen Hansen har redigeret et udvalg af Laurent Thévenots tekster. Teksterne er oversat af
Peer F. Bundgaard, og værket er udkommet på Hans Reitzel under titlen Laurent Thévenot.
Engagementsregimer.
Eva Hartmanns har bidraget med kapitlet “Education outside the public limelight: The ‘parallel
universe’ of ICT certifiers” i Antoni Verger, Christopher Lubienski, Gita Steiner-Khamsi (eds.)
World Yearbook of Education 2016, The Global Education Industry. London: Routledge, pp. 228247.

Sine Nørholm Just, studieleder for Business Administration and Sociology, m.fl.
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Socialvidenskab, RUC
2016 har været et begivenhedsrigt år for Socialvidenskab på Roskilde Universitet. Vores forsknings
aktiviteter sker nu med forankring i tre forskningsgrupper, nemlig:
- Social Dynamics and Change
- Welfare, Diversity and Social Cohesion
- Global Political Sociology
Hermed er tydeliggjort, at Socialvidenskab ikke bare anlægger et lokalt og nationalt perspektiv,
men også transnationale, europæiske og globale perspektiver.
Samtidig har vi fået en ny kandidatreform som betyder, at Socialvidenskab i dag kan læses i
kombination med et af otte mulige sidefag: Historie, Pædagogik og Uddannelsesstudier, Psykologi,
Arbejdslivsstudier, Kommunikation, Plan By Proces, Kultur og Sprogmøde eller Sundhedsfremme.
Det har bidraget til at synliggøre Socialvidenskabs egenart og at præcisere den faglighed som er
resultatet af hver enkelt kombination. Ambitionen er, at forskning og undervisning fremover kan
knyttes endnu tættere sammen. Det kan fx ske igennem paneldebatter. Den seneste fandt sted ved
studiestart den 30. August med temaet Deltagelse, protest og social forandring, og med afsæt i
Dansk Sociologi 4/2015 samt Comparative European Politics (2015) 13.
Også på forskningsfronten har der været høj aktivitet med både små og store begivenheder. Nogle
igangværende forskningsprojekter:
Det ’afvigende’ som potentiel ressource en visionær tilgang til arbejdet med udsatte børn og unge
http://afvig.ruc.dk
Det udliciterede/konkurrenceudsatte menneske. Forskningsprojekt om ytringsfrihed, psykisk
arbejdsmiljø og konsekvenserne af de mange konkurser blandt private udbydere på ældreområdet.

Donation af FOA
DiasporaLink - Transnational Diaspora Entrepreneurship as a Development Link between Home
and Residence Countries http://diasporalink.com
Endelig har instituttets Ph.d. skole i årets løb været vært for en række seminarer og
debatarrangementer. Særlig skal fremhæves
Citizenship and the Governance of Migrations: Exploring Citizenship in Flux, hvor en række
keynotes blev leveret af internationalt ledende migrationsforskere som Engin Isin, Ninna Nyberg
Sørensen og Alexa Robertson for et fuldt pakket auditorium.

Anni Greve
Studieleder på Socialvidenskab, Roskilde Universitet
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Valg af formand og bestyrelse i Dansk Sociologiforening
Valg 2017
Formand
Næstformand
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Suppleant, bestyrelsen
Suppleant, bestyrelsen
Studenterrepræsentant
Studenterrepræsentant
Suppleant, studenterrepræsentant
Suppleant, studenterrepræsentant

Navn
Anna Ilsøe
Pelle Korsbæk Sørensen
Kristian Karlson
Anders Hjorth Trolle
Anne-Kirstine Mølholt
Pia Heike Johansen
Benjamin Schwarz
Anna Sofie Bach
Asta Breinholt Lund
David Reimer
Barbara Fersch
Søren Lund Frandsen
Alberte Alsø Dokkedal
Mathias Lauritz Mathiasen
Emma Steffensen Bach

Æresmedlemmer: Kirsten Meyer og Elisabeth Hultcrantz.
Repræsentanter:
- NSA: Pelle Korsbæk Sørensen og Anne-Kirstine Mølholt.
- ESA: Pia Heike Johansen.
- ISA: Anna Ilsøe.
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På valg
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Nej
Ja
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja

Fortsætter/genopstiller
Fortsætter
Genopstiller
Kan ikke genopstille
Fortsætter
Fortsætter
Genopstiller
Fortsætter ikke
Opstiller
Opstiller
Fortsætter
Opstiller
Fortsætter
Genopstiller
Fortsætter ikke
Opstiller

