10. september 2007
1. Valg af dirigent. Rasmus Willig blev valgt som dirigent.
2. Valg af referent. Rasmus Willig blev valgt som referent.
3. Godkendelse af forrige referat. Forudgående referat er godkendt, men det blev
noteret, at det mangler at blive lagt op på foreningens hjemmeside.
4. Formandens orientering (herunder orientering om møde med Carsten Strøby).
a) Carsten Strøby, institutleder på Sociologisk Institut, er interesseret i at KU afholder
Sociologkongres 2009 b) De nuværende forskningsgrupper, der er etableret og
fremtidige forskningsgrupper bliver støttet af Carsten Strøby. På senere sigt kan det
også komme på tale, at Sociologisk Institut vil bidrage økonomisk til videreudviklingen
af forskningsgrupperne. Der er flere grupper på vej. Anders Blok vil gerne etablere en
gruppe, der eventuelt har til hensigt at forske i forholdet mellem miljø og samfund.
Lars Damgard og Ida Schultz ønsker på sigt at etablere en gruppe, der omhandler filmog medieanalyser.
b) Det blev også diskuteret, hvorvidt det er en god ide, at holde en større fest i
forbindelse med årsmøderne. Carsten Strøby bakker op om tanken.
c) Det blev yderligere diskuteret, hvorvidt Sociologforeningen skulle stå for at
igangsætte en proces, hvor der etableres et Institute for Advanced Sociological studies.
Carsten Strøby vil gerne se noget mere konkret inden at Sociologiske institut går ind i
et mere formelt samarbejde.
d) Rasmus Willig fremlagde også overfor Carsten Strøby de gode erfaringer med
militærnægtere. Carsten Strøby vil undersøge, hvorvidt der kan etableres en række
permanente opgaver, således at det bliver nemmere, at aktivere kommende
militærnægtere.
e) Carsten Strøby foreslog at sociologforeningen stod for fremtidige
arbejdsmarkedsdage, hvor sociologer i arbejde i blandt andet konsulentbranchen
kunne mødes med studerende med henblik på fremtidigt samarbejde/arbejde. Carsten
Strøby noterede sig også, at antallet af kandidater, der er medlem af foreningen er
stabilt, og at der således er behov for, at få flere kandidater ind, eftersom der i
øjeblikket udklækkes omkring 100 kandidater om året. Heraf alene 60 fra sociologisk
institut.
5. Interessegrupper/forskningsgrupper i foreningen. Se ovenstående punkt.
7. Orientering fra NSA: Der afholdes møde i d. 22. september i Oslo. Morten Jensen,
formand for Nordisk sociologforening skal indsende ansøgning om profiler således at
Danmark får penge til at udvide sine profilsider.
9. Orientering fra ISA. Der var ingen orientering fra ISA

10. Orientering fra ESA: Der er nye toner fra ESA, der skal tilfalde flere penge til
sociologisk forening fra EU midlerne. Anders Blok orienterer og skriver en mail til
Rasmus Antoft, og fortæller ham om den sociologiske forskning, der omhandler, hvad
der sker med sociologer efter endt kandidateksamen. Her er tale om en undersøgelse i
ESA regi.
11. Dansk Sociologkongres 2009 bliver afholdt på KU
12. Foredrag til næste semester. Forslag: En selvstændig konsulentdag og forskellige
foredrag: Kritiske happening (sociologi som performace, kunstneriske og politiske
happenings, sociologi om happening, eventuelt præsentation af forskningsgrupper).
13. Økonomi. Kirsten har orienteret over mailen, at der ikke er nogen bemærkninger
til økonomien.
14. Medlemserhvervelse. Rasmus Willig skriver ud til de studerende på
socialvidenskab.
15. Nye tiltag og ideer: Sociologisk fotokonkurrence. Ved Lars Damgaard
16. Klumme. Der indsendes en række nye klummer til Line. Rasmus Willig sender sine
sidste bidrag fra Information og Anders Blok et bidrag.
17. Nyhedsbrev til medlemmerne. No sender det næste ud med deadline d. 16.
september.
16. Evt. Anette orienterede om sociologiske aktiviteter i Ålborg, hvor der er opstartet
et mobilitetsnetværk, der måske kunne få tilknytning til forening. Der er pt. ca. 10-15
deltagere. Ålborg sociologiuddannelse har fødselsdag og fylder 10 år.
Det blev yderligere diskuteret som foreningen skulle etablere en sociologisk tænketank,
der kan reagere i medierne på aktuelle politiske sager.

