Dansk Sociologforening
Bestyrelsesmøde 17. maj 2005
Referat
1. Dirigent
Rasmus Willig
2. Referent
Claus Syberg Henriksen
3. Godkendelse af referat
• Referatet var ikke udsendt, idet referenten går til eksamen for tiden.
4. Orientering fra formanden
• Medlemstallet: 287 ordinære medlemmer, 401 studentermedlemmer en stigning i fht. sidst.
• Rasmus har modtaget tilbud fra Kantinen på mad til kongressen. Det svarer nogenlunde til
budgettet
• Der var enighed om, at der gøres plads til et kortere fagligt indlæg fra RUC, Socialvidenskab,
der har modtaget en stor forskningsbevilling. Herudover tilbydes RUC at kunne præsentere
deres forskningsområde i deltagermappen.
5. Køreplan for kongressen
Der skal arbejdes videre med følgende:
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RUC har bevilget støtte til kongressen i form af 10.000 fortrinsvis til TAP og VIP fra RUC.
Rasmus forhandler videre for at høre om bevillingen fx kunne omfatte trykning og
deltagermapper.
Ellinor går videre med fondsansøgninger mv. – Fx Rockwoll, Roskilde kommune
Workshop. Der er planlagt ca. 10 workshops. Det forventes at der i alt skal gennemføres ca. 15
workshops. Der savnes stadig enkelte generelle workshops, fx om teoretisk sociologi,
globalisering, uddannelsessociologi og måske også andre temaer. Alle opfordres til at finde
egnede temaer og workshopledere. Rasmus ”tager en runde”. Workshoplederne er ordførere og
planlægger den enkelte workshop.
Morten og Lars er tovholdere i fht. De forskellige workshops. De skal bl.a sørge for, at
engelsktalende deltagere kan få et fuldt forløb i work-shoppene.
Den elektroniske tilmelding fungerer, der er dog muligvis enkelte ting, der skal rettes. Derfor
bedes bestyrelsesmedlemmerne tilmelde sig omgående. Meld evt. fejl til Lars.
Der er ikke sendt bekræftelse til de tilmeldte.
Vi mangler tilbagemelding fra Kaspars band.
Rasmus sender kopier af relevante papirer til bestyrelsesmedlemmerne, bl.a. tilbud fra kantinen.
Elisabeth og Kirsten tjekker priser på trykning af t-shirts, caps o.lign.
Plakater – Katrine – er der sendt plakater til Århus?
Der sendes e-mails ud via foreningens mailingliste i løbet af en uge. Morten og Lars er
ansvarlige
Rasmus tjekker, om der er taget kontakt til Lund
Base-camp: Det kører. Morten kontakter Aalborg for at høre om interessen derfra.

•
•

Ole kontakter Lars vedr. at ”arbejdsløse” ikke fremgår som særskilt kategori, når man melder
sig til kongressen. De deltager på samme vilkår som studerende.
Morten tjekker hotel til Key-notespeakers. Der kan være tale om SAS Radisson København
eller Sofitel i Roskilde.

Følgende er (skulle være) i orden:
•
•
•
•
•

Ansøgning til SSF, forventet svar i juni
Aftalen med kantinen på RUC er i orden
Tilmeldinger. Der er 30-40, der har tilmeldt sig kongressen. Det er nogenlunde tilfredsstillende,
men der skal helst være mange, der tilmelder sig den kommende måned.
Der er sendt brev ud til samtlige medlemmer.
Key-note speakerne skulle være i orden.

6. Økonomi
• Kirsten berettede, at budgettet for kongressen på nuværende tidspunkt ser ud til at kunne
overholdes, under forudsætning af, at deltagerantallet svarer til det forventede. Sender et
revideret budet ud.
•

Foreningens økonomi blev kort gennemgået. Det ser fornuftigt ud. Kirsten spørger Lene,
hvorfor udgiften til ESA er så høj.

7. Eventuelt
• Vi blev enige om at købe en PC til brug for kongressen. Morten kan senere overtage den.
Kirsten finder en måde at gøre det på.
• Synlighedsudvalget: Pga. høj arbejdsløshed blandt nyuddannede sociologer, socialvidenskabsfolk m.fl. er det besluttet at gøre en indsats i fht. HR-konsulenter rundt om i landet.
Der ansættes en student til støtte for dette arbejde. Rasmus kontakter Peter Abrahamson for at
høre, hvordan det videre arbejde skal gennemføres og for at drøfte, hvordan foreningen kan
bidrage.
HUSK:
•
•

Næste møde den 7. juni!
Alle opfordres til at tilmelde sig kongressen hurtigst muligt

