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1. Praktisk nyt
Martin oplyser ang. kongressen: Vi afventer nyt fra CBS
Kristian oplyser at ang. Gösta Andersens kritik af dansk sociologi var der allerede andre perspektiver i det
særnummer, som hans kritik blev trykt i, og yderligere ’svar på kritikken’ er derfor ikke nødvendig.
Asta: Første møde i arbejdsgruppen om sommerhøjskole i næste uge – skriv til Asta hvis I har ideer eller vil
med i arbejdsgruppen.

2. Strategi
Oplæg fra Kaveh om kommunikationsstrategi.
Kaveh har skrevet et oplæg til en kommunikationsstrategi, og i forlængelse heraf diskuteres det 1) om
bestyrelsen ønsker en større medieaktivitet og i så fald 2) indholdet og agendaen i denne medieaktivitet.
Muligheden for at positionere foreningen ved at bringe formand og næstformand mere i spil diskuteres,
herunder balancegangen mellem at give udtryk for sin egen personlige holdning og sin holdning som officiel
repræsentant som sociologforeningen. I bestyrelsen er der stemning for, at formanden oftere udtaler sig på
vegne af foreningen. Der er naturligvis en risiko for, at nogle medlemmer ikke er enige, men eftersom
bestyrelsen er demokratisk valgt, må der være et vist råderum for at udtale sig og markere sig i den
offentlige debat. Det ville være positivt i højere grad at få et menneskeligt ansigt på foreningen.
Bestyrelsen beslutter, at formanden har mandat til at udtale sig på vegne af foreningen til pressen ift.
konkrete problemstillinger i det danske samfund.
Bestyrelsen beslutter ligeledes, at den ønsker at sætte marginalisering af unge/arbejdsløshed blandt unge
europæere på mediedagsordenen, og have dette som sin primære agenda. Konkret kan dette foregå ved at
tage direkte kontakt til et medie og tilbyde dem en samlet pakke med konkret baggrundsviden, udtalelser
fra formand mm., og derefter kan de selv supplere med udtalelser fra en politiker mv. Kaveh har nogle
kontakter og vil gerne arbejde videre med presse-/kommunikationsstrategien.
Hvis man har input til Kavehs oplæg til kommunikationsstrategi, skal man endelig sende dem til ham.
3. ESA/NSA

ESA: Martin tager til ESA-møde i september
NSA: Der er Nordisk sociologkongres i august, ”Exploring Blind Spot”. Kristian vil til næste møde foreslå, at
NSA tilslutter sig San Fransisco Declaration Research Assesment, hvilket bestyrelsen synes er en god idé.
Kristian foreslår desuden, at DSF arbejder for at få de danske institutledere at underskrive erklæringen.
4. Rekruttering af nye medlemmer, strategi, nyt fra arbejdsgruppen
Laura oplyser på vegne af arbejdsgruppen om strategien for medlemstiltrækning.
Herunder:
•
•
•

•
•

Ny profil på medlemsmøder/foredrag som networking (sandwiches mm.)
Medlemstiltrækning gennem øget reklame i introforløbet
Emma kontakter Pia, Pelle, Kaveh mhp. at de kan henvise eventuelle kontakter på hhv. SDU, RUC og
Ålborg til hende. De skal dog lige beslutte præcis hvad der tilbydes de studerende på disse
uddannelsessteder – frivilligt arbejde, job, eller 10-20 timers arbejde?
Nedsættelse af medlemsgebyr for studerende: Laura rundsender tal og beregninger per mail, så
bestyrelsen kan beslutte om gebyret skal nedsætte til 100 eller 200 kr. årligt.
Gratis adgang til kongres. Det besluttes af bestyrelsen at studerende fremover skal have gratis
adgang, men betale for mad.

5. Hjemmeside (Lasse)
Der er endnu ikke noget til dette punkt.
6. Foredrag i efteråret 2014
Arbejdsgruppen planlægger at afholde fire medlemsmøder, og har undersøgt flg. interessante emner: 1)
miljøsociologi - mødet mellem naturvidenskab og sociologi i relevante problemstillinger. 2) Big data –
undersøgelse fra DTU om sociale netværk, hvor de uddeler gratis smartphones og logger deres brug af
telefonen for derved at se hvordan netværk skabes. I undersøgelsen er også interessante etiske
problemstillinger ift. overvågning. 3) Mitchell Deen, der forsker i governmentality underviser på CBS; han
kunne være interessant at få ind at holde oplæg.
Indspark fra bestyrelsen: der er et projekt fra Center for rusmiddelforskning, der logger stofhandel på
nettet. Relevante Ph.d.er fra instituttet? Anders Blok? Bestyrelsen synes overordnet, at det er rigtig fint, at
arbejdsgruppen har valgt et tema, og har fundet nogle spændende spørgsmål – de må dog også gerne gå ud
over det.
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.
7. Formandskab fremover, betingelser og aftaler (fortsættelse af punkt fra sidste møde)
8. 50 års jubilæum i 2015

9. Evt.
- Opdatering fra redaktionen i Dansk Sociologi: Til efteråret kommer et nummer, der fejrer tidsskriftet, og
der er et jubilæumsarrangement den 30. oktober. Heine Andersen har i den forbindelse lavet en oversigt
over de mest læste artikler.
- Sociologforeningen kunne overveje at formulere nogle videnskabelige etiske retningslinjer. Der findes i
forvejen forskellige retningslinjer i andre landes foreninger, eventuelt nogle, man kunne lade sig inspirere
af. Der er god stemning i bestyrelsen for at arbejde videre med en eventuel selvstændig dansk, sociologisk
politik for videnskabsetiske retningslinjer. Pia sender de retningslinjer, de benytter på DSU, til resten af
bestyrelsen.

