Bestyrelsesmøde i Dansk Sociologforening
Dato: 12. november 2014
Lokale: 16.1.62
Til stede: Emma Steffensen Bach, Kristian Karlson, Asta Breinholt Lund, Benjamin Schwartz, Pia
Heike, Kirsten Meyer.
Fraværende (m/afbud): Signe Ravn, Elisabeth Hulcrantz, Pelle Korsbæk Sørensen
Fraværende (u/afbud): Kaveh Shamsiri-Petersen, Lasse Liebst
Ordstyrer: Kristian Karlson
Referent: Emma Steffensen Bach

Dagsorden
1. Rapport fra ESA-møde (Pia)
2. Status på generalforsamling og forudgående debat.
3. Status på 50 års fødselsdag d. 25. marts 2015: Göran Therborn har indvilget i at komme,
det samme har Kristoffer Kropp
4. Status på sommerhøjskole
5. Status på foredrag med Boltanski (i anledning af 50 års jubilæum - efteråret 2015)
6. Dansk sociologkongres 2016
7. Ny formand - opdatering
8. Foredragsrækken, foråret 2015
9. Ændringsforslag til vedtægterne
10. Orientering: Sociologisk quiz-aften d. 25. november
11. Forslag fra Lasse om at trykke engelske artikler i tidsskriftet
12. Eventuelt

1. Rapport fra ESA-møde
Pia var på ESA-møde, og her er hovedpointer fra ESA:
Der var en del oplægsholdere der havde stort fokus på fag-/datafetichisme – at sociologien var
gået i denne retning overalt i Europa.
- Repræsentanten for den franske forening: Mener at vi er intellektuelle, der søger at finde
intellektuelle løsninger på samfundsproblemer. At sociologers vigtigste opgave ikke er vidensproduktion, men at finde løsninger. Linkede til en neoliberal diskurs. Ønskede fokus på
manifest om social thinking som løsning.
- At sociologer efterhånden er så specialiserede, at de ikke kan komme med bud på løsninger på andre problemer end de, der ligger indenfor deres specialisering.
Generel iagttagelse for alle lande: At samfundsvidenskaben er reduceret økonomisk, både forsknings- og undervisningsmæssigt. Området bliver mindre og mindre. Linket til sociologiens tilstedeværelse i offentligheden – inviteret ERC-repræsentant nævnte, at kun få sociologer søger ERC (European Research Council). Statskundskabere er bedre til at søge midler end sociologer på europæisk basis. Skal vi finde os i det? Der er en masse EU-midler, men der er ikke nok ansøgninger fra
sociologer. En forespørgsel fra ESA om at vi som forening også udpeger reviewere.
2. Status på generalforsamling og forudgående debat:
Generalforsamlingen bliver d. 23. februar 2015, hvor der forud for forsamlingen afholdes paneldebat om ulighed i medier, fra 17.00-19.00. Paneldebattører bliver Henrik Dahl, Ida Willig, Nanna
Mik-Meyer og Christina Fiig. Ordstyrer til debatten bliver journalist fra DR2 Debatten, Bjarke H.
Christiansen.
Tidsplan for generalforsamling:
19.00-19.30: Mad stående, tapas-lignende, på vej til generalforsamling.
19.45: Generalforsamling.
Maden sørger Signe og Emma for. Dette skal koordineres i december.
Formandsskabet skal tages op, og her er det Martin som sørger for foreningens årsrapport.
Plakat for paneldebat: Reklameres for debatten der foregår før generalforsamlingen. Hvis der er
plads på foredragsrække-plakaten for foråret skal det også på, med info om, at generalforsamling
kun er for medlemmer af foreningen. Plakaten sørger Emma for.
3. Status på 50 års fødselsdag d. 25. marts 2015:
Fagligt arrangement og reception i forbindelse med fødselsdagen d. 25. marts 2015.
Göran Therborn har indvilget i at komme. Han er blevet tilbudt et honorar.

Kristoffer Kropp har også indvilget i at komme, han ved en masse om sociologiens historie i Danmark. Han tilbydes også et honorar.
Foreløbig tidsplan for arrangement d. 25. marts 2015:
17.00-19.00: Fagligt arrangement; foredrag.
19.00-20.30?: Reception i foyer
- Her siger formanden et par ord.
Maden organiseres i løbet af januar/februar.
Reklamearbejde foregår over december/januar. Skal på plakaten om foredragsrækken, som Emma
sørger for.
4. Status på sommerhøjskole
Asta orienterer om udvalgets arbejde:
Sociologisk sommerhøjskole bliver på Jyderup Højskole, tirs. 23. juni – lør. 27. juni 2015.
Prisen bliver 3.500 pr. person ved 34 personer. Deltagerantallet kan øges hvis deltagerne er villige
til at sove i telt, hvor det selvfølgelig er billigere at deltage (2.000 kr.).
Målgruppen er færdiguddannede med interesse for sociologi (ikke nødvendigvis uddannet sociolog).
Programmet indeholder forskellige fællesarrangementer hver dag, samt workshops. Der er desuden morgenmad, morgensamling, frokost og aftensmad fælles alle dage, og herimellem indlagte
pauser.
Tidsplan:
20.11.14: Møde om indhold af workshops.
01.12.14: Møde med Jyderup om udkast til program.
Uge 1 1015: Færdigt program og herefter reklame.
Januar-maj: Tilmelding
23.-27. Juni: Højskole
Højskoleudvalget er forholdsvist ungt, og kunne godt bruge input fra ældre sociologer, der har
bredere kendskab til oplægsholdere, emner, etc.. Derfor inviteres bestyrelsen til at deltage i et
brainstormmøde d. 20/11. Der må også gerne sendes e-mails til udvalget med forslag til oplægsholdere.
Spørgsmål til bestyrelsen.
Indenfor medlemskontingentsbudgettet er der råd til oplægsholdere, men hvad kan Dansk Sociologforening finansiere af workshopholdere?

- Der udarbejdes et budget fra udvalgets side om, hvor meget det drejer sig om, og budgetudkastet sendes til formandsskabet.
Gode ideer til nogle key-sociologer til et oplæg på første afsnit?
- Forslag: Rasmus Willig, Nanna Mik-Meyer, Margaretha Järvinen, Svend Brinkmann.
5. Status på foredrag med Lúc Boltanski
Valget faldt på Luc Boltanski til at komme i anledning af jubilæet i efteråret 2015. Han er tilbudt
honorar på 6.000 € som deles mellem Sociologisk Institut (SI) og Dansk Sociologforening. Her ønsker SI at afholde masterclass for unge forskere.
Han kommer til at snakke om regimer af kulturer; turisme; hvordan man sælger kultur (hans nyeste forskning)
I markedsføringen er det vigtigt at komme ud i alle kroge af sociologiens landskab, tidligt, så institutter og forskningsenheder har mulighed for at planlægge i god tid, både udflugter fra sociologi i
Aalborg, CBS, SDU, osv.
6. Dansk sociologkongres 2016
Aalborg har sagt ja til at stå for Dansk Sociologkongres 2016. Vi forventer at have en repræsentant
fra Dansk Sociologforening i det organisatoriske udvalg.
7. Ny formand – opdatering
Kristian, næstformand, orienterer bestyrelsen om arbejdet med at finde ny formand for Dansk
Sociologforening.
Formandsskabet, næstformand og formand, holder møde om at få skabt struktur på formandsskabet, specielt omkring frikøb enten tidsmæssigt eller økonomisk til formand og næstformand.
8. Foredragsrækken, foråret 2015
Signe har fået forårets første foredrag i hus: 29. januar 2015 kl. 17.00-19.00 kommer Else Christensen fra SFI ud. Foredraget handler om Grønland – manchet og titel kommer i løbet af november.
Lene booker lokale.
Asta står for det andet foredrag: Tages op på næste møde når Asta har den endelige aftale.
Elisabeth er ikke til stede, men har lovet at få arrangeret et tredje foredrag.
50. års jubilæum er fjerde medlemsmøde (25. marts 2015 kl. 17 og frem).
Således er alle foredrag i foråret umiddelbart planlagt.

9. Ændringsforslag til vedtægterne
Ingen fra arbejdsgruppen omkring vedtægtsændringer er tilstede. Vi tager punktet op igen til næste medlemsmøde. Forslaget, som blev gennemgået ved sidste bestyrelsesmøde, er ”Dansk Sociologiforening”. At man går over til et fokus på faget frem for personen, da foreningen jo er en interesseforening frem for en fagforening.
10. Orientering om Sociologisk Quiz-aften d. 25. November
Dette arrangement organiseres sammen med Forskningskollektivets Ontologisk Onsdag.
Hvis der er andre studenterorganisationer på andre universiteter, kan de også søge midler til studenteraktiviteter.
11. Forslag fra Lasse om at trykke engelske artikler i tidsskriftet
Punktet tages op næste gang, når Lasse er til stede.
Det norske tidsskrift nyder ikke nok opmærksomhed, fordi det er på norsk.
Dansk Sociologi mangler indsendelser, det er svært at få nok artikler til magasinet.
Dansk Sociologi er videnskabeligt, måske skulle det ”ned-videnskabeligseres”/gøres mere letfordøjeligt. Det blev dog diskuteret, om Dansk Sociologi ikke stadig udgør karriereveje i dansk sociologi,
hvilket er noget, man skal tage højde for i overvejelserne om tidsskriftets fremtid.
12. Eventuelt
Eventuelt 1:
Organisering af medlemsmøder ved studentermedhjælp. Det er foreslået at studentermedhjælpen, Emma, kommer mere på bane ved medlemsmøderne. Asta har udarbejdet en liste over opgaver, som Emma sørger for at udføre eller uddelegere.
Før dagen for medlemsmødet
- Reklamer for medlemsmøde på facebook på årgangssider og andre relevante sider
- Send nyhedsbrev ud til medlemmer med reklame om medlemsmødet
- Undersøg om oplægsholderen skal bruge projektor og computer. Lån computer af receptionen hvis det er tilfældet.
- Lav skilte med titel, lokalenummer og pile til at hænge op på campus på selve dagen
På dagen for medlemsmødet
- Hav computer med hvis foredragsholdere ønsker at benytte powerpoint eller andet.

-

Hæng skilte op
Hent vand, øl, chips, diktafon, whiteboardtuscher og vingave hos Lene
Skriv facebookside og hjemmeside op på whiteboardet
Optag foredraget
Ryd op og bær overskyende øl, vand og chips tilbage

Eventuelt 2:
Hvem er på valg? Dette punkt tages op næste gang. Kristian sender information ud inden næste
møde.
Eventuelt 3:
Hjemmesiden
Ombygning af hjemmesiden gennem Mediehøjskolen i Emdrup.
o Svarer ikke tilbage med pris og tidshorisont.
o Emma forsøger gennem sine kontakter at få hul igennem.
Pia har en kontakt, der måske kan hjælpe. Det forsøges først gennem mediehøjskolen, og
ellers kontaktes hun.

