Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Sociologforening d.10. april 2012
Til stede: Sabine Klinker, Elisabeth Hultcrantz, Kirsten Meyer, Marie Blomgren (ref.), Pelle
Korsbæk Sørensen, No Emil Pagh Kampmann, Anders Blok, Anders Petersen.

•

Det vedtages at der sendes blomster på bestyrelsens vegne til Kurt Aagaard Nielsens
begravelse. Vi beder Lene bestille en buket og få den sendt.

•

Foreningen har tabt næsten 35 medlemmer indenfor det sidste stykke tid. Hvad gør vi ved
det?

Eventuelt kan nuværende militærnægter Nikolaj lave en plakat med en godt slogan som en form for
værge-kampagne. Ellers kunne man måske involvere alumneforeningen. Der kunne produceres en
målrettet flyer til studerende.
Man kunne overveje at lave en mere struktureret indsats rettet mod de nye elever. F.eks. at stå klar
med en flyer når de nye studerende starter i september. Man kan overveje hvornår på studiet de
studerende er mest modtagelige. Man kunne overveje at lave en indsats der både retter sig mod helt
nye studerende og dem der er lidt længere i studieforløbet. Måske man ligefrem skal rette en direkte
indsats mod de studerende der nærmer sig studiers afslutning, da det formodentlig er her der er det
største frafald.
Kunne man overveje mere kreative og festlige indslag fra foreningens side? En sociologisk quizaften for eksempel. Eller måske ville det hjælpe på medlemstallet hvis der var flere tilbud til
medlemmerne, som ikke var åbne for ikke-medlemmer.
Det vedtages at vi beder militærnægter Nikolaj komme med et forslag til en plakat og en flyer der
skal værge nye medlemmer.Der lægges op til at vi planlægger en quiz-aften for medlemmerne
inden sommerferien.
Anders Blok og Pelle K. Sørensen går sammen for at planlægge dette.
Desuden lover vi alle at informere mere bredt om foreningen til studerende og kolleger.
•

Det diskuteres hvad det vil kræve for at sikre flere færdige sociologier i medlemsskaren.

Et bud kunne være at tilbyde opdatering indenfor feltet. Evt. afholde brush-up møder med brede
temaer. Disse kunne evt. kombinere metode og teori. Spørgsmålet er hvordan disse møder skal
adskille sig fra de nuværende gå-hjem-arrangementer. Et forslag lyder på at man forbeholder disse
arrangementer til fuldt betalende medlemmer, så man ikke inviterer studerende og ikkemedlemmer. Det diskuteres om oplæggene i denne forbindelse skal komme fra universitets
undervisere eller færdige sociolog fra erhvervslivet. Måske skal det ikke være en enkelt
oplægsholder, men nærmere en palet hvor der for eksempel er tre oplæg der alle befinder sig
indenfor samme overordnede felt. Spørgsmålet er om vi skal slå oplæggene op under metodiske
eller tematiser temaer. Måske man kunne bruge begrebet om analyse i stedet for konkrete metoder
eller specifikke teoretiske temaer.

Skal dette tilbud evt bruges som et trækplaster til nye medlemmer? Kunne man for eksempel
reklamere i Information, eller gennem alumneforeningen?
Det vedtages at vi forsøger at afholde et møde af denne art i løbet af september 2012. Vi begynder
med 20 pladser til fuldtbetalende medlemmer, så vi er sikre på at kunne få fyldt op. Tilmelding
foregår igennem Lene El Mongy. Annoncering sker igennem nyhedsbrevet, i form af en invitation.
3 oplæg på 4 timer, fra kl. 14-18 under overskriften: Er du sociologisk opdateret? - Nye analytiske
værktøjer.
Temaerne skal i første omgang være: tillid, social kapital og anerkendelse: Nye analytiske
værktøjer: Som oplægsholdere foreslås Morten Frederiksen, Peter Hasle og Rasmus Willig.
Oplægsholderne får et gavekort hver til en god restaurant.
Sabine og Anders Petersen er tovholdere på dette projekt.

Opsummerende visioner for fremtiden:
- tiltræk nye medlemmer og fasthold nuværende. Nikolaj kommer med udkast til flyers og plakater
- quiz-aften
- Er du opdateret? - Brush-Up kurser for fuldtbetalende medlemmer.
Angående hjemmesiden:
Der er problemer med at få adgang til den lukkede del af hjemmesiden. Spørgsmålet er om det har
sin berettigelse overhovedet at have en medlemssektion.
Det vedtages at medlemssektionen nedlægges.
Netværkene opretholdes såfremt de har bedt om at blive bibeholdt (Marie udformer en liste over de
netværk der forsat er aktive og formidler dette til Kirsten). Vi skal have en jingle til dem der
downloadet oplæggene som potcast.
Der skal tilføjes datoer til de optagede pod-casts.
Ugens sociologiske video oploades på facebook-siden hver uge.
Opdatering fra præsentation af vores bud på ISA-2018 i Beirut:
Danmark blev ikke valgt. Vi lå til den dyre side. Det blev foreslået at man brugte universitetets
billige lokaler i stedet for dyre venues. Desuden blev København fremhævet som en dyr by at
opholde sig i. Dette blev dog mødt at fornuftige forslag til billig forplejning og overnatning fra
Wonderful Copenhagen.
Man kunne afholde et efterrationaliseringsmøde for de inkluderede parter, som en afrunding på
projektet. Det skal formidles gennem nyhedsbrevet af vi ikke blev valgt som værtsland.
Fremadrettet kunne man overveje om det var en mulighed at forsøge igen med ESA næste gang, da
dette ikke er helt så prisoverfølsomt et projekt som ISA.

En glædelig nyhed:
Pelle har fået tilbagemelding fra de to der var afsted med Nordisk sidste gang. De sendes til Kirsten.
Punkt til næste møde:
Foredragsrækken til efterårets semester

