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1. ESA
Der er ESA-kongres i September 2015 i Prag.
Fra forrige referat fremgik det at Martin ville tage derover. Han er ikke til stede, Kristian følger op.
Opfølgning: Martin havde ikke lovet at tage til ESA-møde i september, da der var tale om et møde
i november. Her kan hverken Gorm eller Martin dog deltage, så hvis nogen fra DSF har lyst/tid til
at tage til mødet d. 6/11 er de meget velkomne. Lene har oplysninger om mødet.
2. Ny formand.
Bud på kandidater, behøver ikke være universitetsfolk. Det er en fordel at have forskningskontakt.
Det kunne være fint at tænke i kvindelige lektorer.
Kristian har snakket med nogle stykker.
• Én måtte ikke. Har ikke Ph.d. eller cand. I sociologi, hvilket står i vores vedtægter.
o Kommentar om at vedtægterne kan revideres
o Vedkommende er desuden meget aktiv andetsteds, og det ville være en skam at
fjerne de gode kræfter derfra.
Kommentar om at det fungerer godt med en næstformand, der er temmelig struktureret, så
formanden får en mere profilerende rolle, et godt ansigt udadtil.
Universitetsverden er en fordel – internationalt er der meget forskningskontakt, det er klart en
fordel at komme fra universitetsverdenen.

3. Hjemmesiden
Her er Kirsten fraværende, Emma snakker med Kirsten.
Lasse har haft travlt med Ph.D. og har ikke rykket meget på det.
Elisabeth foreslår at vi sletter punktet ekspertforslag, da det ikke fungerer.
- Besluttet at det lukkes ned indtil vi får det opdateret. Emma skriver til Kirsten om at lukke
det ned.
Lasse foreslår at ”Hvordan jeg blev sociolog” også bliver opdateret og laves nye.
4. Bliv sociologisk opdateret:
Bestyrelsen vil gerne afholde et ’sociologisk opdateret’ arrangement til januar. Dette vil Pia og
Elisabeth arbejde videre med efter sommerferien. Derudover kan ’Sociologisk Opdateret’ også
optræde som en workshop på en eventuel sommerhøjskole.
1. Der er ikke blevet rykket stort på dette, og Pia kontaktes om ideer inden næste møde.
2. Enten en del af sommerhøjskolen eller et selvstændigt arrangement i januar.
Elisabeth har ikke kontaktet Pia – tager fat i det (og Pia!).
Pelle foreslår: selvstændigt arrangement i april/maj (kommentar om at jubilæum er i marts 2015,
og at det ikke skal ligge for tæt) – Pelle har en oplægsidé og tid (Arbejdsmiljø/arbejdsliv. Fransk
pragmatisk sociologi).
Sidste gang der var ’Sociologisk Opdateret’ var formen mere ”Hvad sker der på
teoriudviklingsemnet?”. Der dukkede mange jobsøgende op, især i forbindelse med noget
networking. Målgruppen var folk udenfor arbejdsmarkedet, og det var et
eftermiddagsarrangement.
Sommerhøjskolen fungerer som en sociologisk opdatering uden dette tema – derfor bør de holdes
adskilt.
5. Generalforsamling: Inden udgangen af februar 2015.
Generalforsamling i forbindelse med første medlemsmøde/foredrag i 2015 (februar), med
aftensmad (tapas-agtigt, - mere mad end chips/nødder), som man kan spise under mødet.
- Lasse Jensen som facilitator til paneldebat mellem medie-forsker-personligheder
(sociologer). Kristian arbejder videre med dette. Repræsentation i medier og ulighed.
- Signe og Emma sørger for at bestille forplejning (Asta har god kontakt til tapassted fra
institutdagen).
Kristian tager kontakt til Martin omkring udarbejdelse af årsberetning.
6. Dansk Sociologkongres i 2016
Kristian har nu haft fat i CBS og det generelle svar derfra i forhold til at afholde Dansk

Sociologkongres i 2016 er negativt. Selvom de er et voksende miljø derude, var der ikke rigtig
nogen, der ville påtage sig opgaven. Christian Borch sagde dog, at vi kunne vende tilbage næste
gang, hvilket jo er en fin udmelding. Der er usikkerhed omkring hvis tur det så er næste gang noget tyder på, at det Aalborg. Vi kan diskutere det på næste møde - i så fald vil Kristian skulle
kontakte dem allerede her i løbet af efteråret.
SDU: Kristian tager kontakt til SDU om de er interesseret i at afholde Dansk Sociologkongres i
2016. Aalborg kontaktes derefter.
Kommentar om at den ville være mere oplagt at have i ulige år (2017, 2019, osv), idet ISA og NSA
er lige år, ESA er ulige.
Martin har også under foråret og sommeren haft kontakt med folk på CBS. Han har fået svar fra
Nanna Mik-Meyer og Øjvind Larsen samt Niels Åkerstrøm. Nanna og Øjvind var mest afvisende,
men dog med et forslag om at kontakte Liv Engholm (formand for studienævnet på CBS, hun er
dog ikke kontaktet endnu), og Øjvind ville gerne stå for en workshop, men ikke organisere, og
Niels ville forhøre sig omkring på LPF, men er ikke vendt tilbage med svar.
7. Studenterrettede arrangementer, der er lidt ”lettere” end medlemsmøder.
Der blev snakket om at lave nogle mere studenterrettede arrangementer, både for at få denne
gruppe til at tilmelde sig foreningen, men også for at skabe nogle gode arrangementer. Fx quizaftener. Kontakt til Ontologisk Onsdag – Emma har snakket med Ida (tovholder på Ontologisk
Onsdag, nu under Forskningskollektivet). De er klart interesseret i at lave noget sammen med DSF.
De mangler især financiering, da de ikke har nogen midler overhovedet til kaffe, kage, osv. DSF
kunne finansiere fx filmvisning, byvandring, snacks, osv. Signe og Kristian vil gerne lave quiz.
Kommentar om at der sker en KU-favorisering.
Forslag til arrangementer:
- Byvandring på Vesterbro med hjemløse (Én fra bestyrelsen har været afsted og det er et
rigtig godt arrangement; sociologisk oplagt) ved Lars Benjamin (hjemløseforsker).
- Plakat rettet mod frivillige studenterforeninger - opfordring til studenter om at søge
midler! Vi har en pulje til studenterarrangementer.
8. Orientering fra sommerskole-arrangørerne, ved Asta.
Brainstormmøde:
- Hvad vil vi: sociologi udenfor universitetet. Event der giver fagfællesskab. Mødes på tværs
af stillingshierarkier, privat/offentlig.
- Indhold og aktiviteter:
o Kollektive projekter, fx fællesartikel, fælles prezi (mindmap), m.v.
o Workshops: Kontroversiel bindestregssociologi, fx neuro-sociologi, sociologi-kunst,
sociologi-økonometri.
o Walk-trough-statistik: en levende guide til at bruge statistikredskaber.
Projektansættelse ifb. med sommerhøjskole – det er for stort et projekt til frivilligkræfter.
- Studentermedhjælp der skal ansættes og være tovholder.

-

o Asta kontakter Mona Schaldemose, når der er grønt lys fra Elisabeth.
Der er taget en beslutning om at tilbyde hende 20.000 kr. for det hele, med ca. 18 timer pr.
måned med lidt mindre tid i perioder og spidsbelastninger ind i mellem og hen mod
sommeren 2015. Tiden under selve højskolen er en anden sag, som skal aftales senere.

Evt:
9. ESA i KBH
KU ikke interesseret i at afholde ESA-kongres 2017.
RUC og Aalborg er kontaktet, men har ikke meldt tilbage (tages som et nej).
10. Kendt sociolog til efteråret 2015.
Forslag:
- Peter Helström: Hvad er sociologi og hvad bør den være.
- Bo Elster:
- Bent Flyvbjerg:
- Luc Boltanski: Alle er enige om, at han er en god idé.
11. Nye studenterrepræsentanter
Opfordring til at sprede nyheden om at der kommer til at mangle studenterrepræsentanter i 2015,
da Benjamin og Asta ikke kan længere (de er ikke studerende mere).
Der mangler desuden studerende til Dansk Sociologi – en nyhed der også gerne må spredes.
12. Vedtægter
Lasse: Elisabeth, Heine og Lasse har mødtes for at lave ændringsforslag til vedtægterne. Disse
bliver rundsendt inden og præsenteret på næste møde (både principielle og mere overfladiske
forslag). På næste møde diskuteres det endvidere om forslagene skal med på generalforsamling.

