REFERAT, 2. DEC. 2009
Referat af bestyrelsesmøde d. 2. december 2009
KONGRES, d. 22.-23. januar 2010
* Udbredelse
o Kun få "VIP'ere" i det danske sociologmiljø har tilmeldt abstracts.
o Forlænget deadline til 11. december. Kongressekretariatet sender mail
ud (Kristian).
o Alle skal brug deres personlige netværk til at få flere abstracts ind.
o Sessionsledere skal spørges om, hvad de har fået ind af abstracts, og
at de gerne må - hvis nødvendigt - lave opsøgende arbejde Kongressekretariatet sender
mail ud (Kristian).
* Økonomi: Ser OK ud. På nuværende tidspunkt 54 tilmeldte.
* Planlægning: Kører på skinner.
* Annoncering på sociologi.dk: Lene lægger link til kongressens
hjemmeside op.
* Andet: Emilia Van Hauen har meldt sig på banen som "rapporter" på
sociologkongressen. Kongressekretariatet har sagt ja!
FORENINGEN/MEDLEMMER/ØKONOMI
* Antal medlemmer: Vi har præcist samme antal medlemmer nu som vi havde
på samme tid sidste år.
* Flere på vej ind i foreningen pga. kongressen. Vi ender med et løft i år.
* Økonomi: Ser godt ud. Vi lander +/- på et nul. Vi har haft få udgifter
i år. Vi har stillet underskudsgaranti på 30.000 til kongressen.
WEBMASTER
* Vi har ikke hørt meget om webmaster siden for et par måneder siden.
* Rasmus K skal følge op på det. Kristian skriver en mail til Rasmus K
om det.
YES MEN
* Formanden snakkede ivrigt om Yes Men i København, og de få
tilstedeværende til bestyrelsesmødet d. 2. december glæder sig til det.
Hvad siger formanden? Kristian skriver ud.

GENERALFORSAMLING/ÅRSMØDE
* Vi skal til det igen.
* Hvornår: Slut-februar/start-marts. Kristian sender mail rundt om det.
* Foreslået tema som også er tema for foredragsrækken:
Evalueringsmaskinen. Forslag:
o Morten Nørholm, DPU: Den social og symbolske funktion af evalueringer.
o Tobias Lindeberg, CBS: Selvreferentialitet i evalueringer.
o Martin Munk, AAU: Sociologens rolle i evalueringsmaskinen.
o En "praktiker" fra EVA eller NFA, der kan sige noget om ministeriers
krav og efterspørgsel. Fx noget med "standarder" for evalueringer.
NÆSTE MØDE
* Ej fastlagt. Formanden forventes at give besked.

