Referat, Dansk Sociologforening, Bestyrelsesmøde 10-05-2012

Tilstede: Anders Petersen (formand), No Kampmann (kasserer), Anders Blok (næstformand), Rasmus
Klarkov (Stud rep.), Sabine Klinker, Lasse S. Liebst, Nicolaj (ansat militærnægter), Elisabeth Hultcrantz,
Kristian Karlson, Pelle Korsbæk Sørensen (referent)
Næste møde er sat til tirsdag den 12. juni 2012
1. Valg af referent: Pelle Korsbæk Sørensen
2. Godkendelse af referat: Godkendt
3. Velkommen til Nikolaj, vores militærnægter: Bestyrelsen byder velkommen.
Arbejdsopgaver til (militærnægter) de seneste to måneder af tjenesten:
Opgave 1: Folder om Dansk Sociologforening udarbejdes. Skal fungerer både som pdf og fysisk flyer. (1)
Flyer til introduktionsmøde. Temaer: a) Støtte til arrangementer b) Deltagelse i arrangementer c) Tidskriftet
Dansk Sociologi. (2) Flyer til den nyuddannede; Vil du holde kontakten? (3) Flyer til alumner; Er du
opdateret?
-

Nye plakater om sociologforeningen? "Sociologi er en kampsport?". Flere forslag til indhold blev
taget op: fx sjovt Bertel Haarder citat om sociologi og hundeklogskab.

Opgave 2: Sociologisk quizaften: den 29. maj klokken 17.00-19.00. 2 kasser gratis øl til medlemmer på
dagen. Irsk inspireret quizaften. Facebook opslag. Quizmasters og planlægning: Anders B, Kristian, No,
Nikolaj og Pelle
Opgave 3: Stadig åben.

4. Igangværende foredragsrække - status: Anders P og Lasse orienterer.
Aalborg: To foredrag om lykkeforskning
J.B. Olsen holdt foredrag i efteråret. Der mødte 20 deltagere op. Netværket SOPHIA holdt filmvisning
efterfølgende. For Aalborg er dette en succes. Det andet foredrag er med Therese Thestrup den 5.5.2012.
Foredragsrækken fortsætter næste år.
København: Tre foredrag og en quiz-aften i maj 2012.
9. maj: Kaspar Villadsen om "Statsfobi og civilsamfund": mere end 30 deltagere.
14. maj: Studiegruppemøde om positiv tænkning og faren for at forfalde til 'positivitetsfascisme'.
16. maj: "Rummelige affekter og imitationer ved Occupy Wall Street og Distortion" v/Christine Samson. Der
er lavet en plakat og foredraget er slået op på facebook.
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29. maj: Quizaften i Katedralen på CSS/KU.

5. Foredragsrækken til efterårets semester: Hvem melder sig?
Det blev diskuteret, om der skal være ét tema, eller om det skal være blandede bolsjer.
Anders Petersen holder 2-3 arrangementer i Aalborg:
Kristian Karlson er primus motor i København:

i.
ii.
iii.
iv.

Forslag til efteråret:
Evidensbaseret forskning: Bog: "Kampen om evidensen"
Sundhed og employability i et Bourdieu perspektiv: prof. Kristian Larsen fra DPU, Aarhus.
Biosociologi: biologik og sociologi i samspil.
Hvem får bevillinger og hvorfor?

6. Opfølgning på igangværende projekter
Igangværende projekter:
-

-

-

Hjemmesiden:
o Det blev nævnt, at den minder meget om den gamle hjemmeside. Det ønskes, at der
kommer nye faneblade: Der skal være færre faner og mindre 'baggrund'.
o Skal der nye farver til?
o Hjemmesiden er ikke levende nok: alle klikmuligheder skal være aktive og der er mange
døde links.
o "Bliv medlem" skal kun være et klik væk.
o "Find os på facebook"-link.
o Der skal være plads til youtube-link i opslag.
o Den midterste del af hjemmesiden er tidsreguleret ligesom en blog; det kan føre til flere
problematikker ift. opslag. 1) Det første opslag kan være 'gammelt', hvilket giver et indtryk
af en stillestående hjemmeside. 2) Det andet er, at vigtige opslag kan blive presset ned i
bunden og ud af syne af mindre vigtige opslag.
o Er der plads til listen over nordiske tidsskrifter?
Det er muligt at nedskrive yderligere forslag og give dem til formanden. Han tager dem med videre
til webmaster.
Efteruddannelse i efteråret for alumne-kollegiet. Der arbejdes videre på dette under titlen: "Er du
sociologisk opdateret?"

Mulige fremtidige ideer (Idebanken):
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Dansk Sociologforening for phd-studerende: Hvor meget lever foreningen inden for murerne på
universitetet?
-

Diskussionsrum med besøgende professorer. (Under uddannelsen)
Workshop om det at være phd-studerende: Titel: "Keeping yourself sane". Hvordan kommer man
igennem og ud på den anden side af et phd-forløb? (Midt i forløbet)
Efteruddannelse: workshop om arbejdsmarkedet på den anden side af en phd. (Frem mod
afslutningen af uddannelsen)

7. Eventuelt
- Der blev åbnet for en dialog om, hvorvidt vi skal prioritere også at have en senior repræsentant i
Nordisk Sociologforenings bestyrelse ud over de unge medlemmer.
- Der er en pulje med midler i Nordisk Sociologforening. Har vi forslag til mulige arrangementer?
o En mulighed er at oprette en sociologisk ærespris.
o Der var generelt en positiv stemning overfor at yde støtte til digitalisering af tidskrifter med
gratis adgang via nettet.
o Det blev nævnt, at der kunne afsættes midler til at afholde Scandinavian Critical Theory
Roundtable #4, #5 og #6.
o Netværksopbygning på tværs af universitetsskel og lande.
o Hvis der er yderligere tanker om, hvad man kan bruge midler kontakter man No.
-

Det blev besluttet at få udarbejdet en jingle til Dansk Sociologforenings lydfiler. Pelle går videre
med dette sammen med hans kontakt.
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