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Bestyrelsesmøde i Dansk Sociologforening
Dato: 21.10.2014 kl. 17-18.30 i lokale 16.2.55.
Til stede: Asta Breinholt Lund, Elisabeth Hultcrantz, Kristian Karlson, Lasse Liebst, Signe Ravn,
Emma Steffensen Bach.
Fraværende med afbud: Benjamin Schwarz, Pelle Korsbæk Sørensen, Kirsten Meyer, Kaveh
Shamshiri-Petersen, Martin Munk (formand).
Referent: Emma S. Bach
Ordstyrer: Kristian Karlson

Dagsorden:
1. Dansk Sociologkongres i 2016.
2. Generalforsamling: Inden udgangen af februar 2015.
3. Formandsposten er ikke til at få afsat. Kristian foreslår at vi skal spørge institutlederne om
at give tid til arbejdet.
4. Foredragsrækken i foråret. Fx Social ulighed: Bourdieu, Waquant. – Frivillighed. - Hvad
kommer der i Dansk Sociologi?
5. Ændringsforslag til vedtægterne. Disse bliver rundsendt inden og præsenteret på næste
møde 21.10. (både principielle og mere overfladiske forslag). Det skal diskuteres om
forslagene skal med på generalforsamling.
a. ESA-møde i Paris 6.11. ESA Executive Meeting with National Associations
"RESEARCH AND TEACHING IN EUROPE” Thursday, November 6th, 2014, Paris.
6. Orientering fra sommerskole-arrangørerne.
7. Orientering fra Studenterrettede arrangementer, der er lidt ”lettere” end medlemsmøder.
8. Orientering fra Bliv sociologisk opdateret.
9. Eventuelt 1: Orientering fra Dansk Sociologi
10. Eventuelt 2: 50-års-jubilæum

Bestyrelsesmøde i Dansk Sociologforening, 21.10.2014

1. Dansk Sociologkongres i 2016.
Kristian har ikke fulgt videre op på dette. Der er heldigvis lang udsigt til, og Kristian følger op på
dette til næste bestyrelsesmøde i november.

2. Generalforsamling
Generalforsamlingen skal ligge inden udgangen af februar 2015. Kristian er ved at forberede det
faglige input inden generalforsamlingen, en paneldebat om sociologisk repræsentation i medier.
Dato fastlægges senere, men skal ligge efter vinterferien i de sidste to uger i februar. Emma
kontakter Signe omkring mad-planlægning til generalforsamlingen. Processen starter i december.

3. Formandsposten
Det er stadig svært at få afsat posten. Det kunne være et projekt for næste års bestyrelsesarbejde
at høre institutlederne om at afsætte tid til arbejdet som formand og næstformand. Alle der er
adspurgt har ikke tid. Der arbejdes fortsat ihærdigt på at finde personer til at bestride posten.

4. Foredragsrækken i foråret.
Der er enighed om at der ikke skal være et overordnet tema for alle 4 foredrag i foråret.
Forslag fra Asta om en svensk sociolog på Lund universitet; et projekt om flexjobsmangel i Sverige
– svenske virksomheder vil ikke oprette flexjob, selvom der er masser af incitamenter til det. En
sociolog der får lov at give et svar på noget, økonomerne ikke kan give svar på. Det kunne være
meget studenterrettet, ift. hvad kan man blive som sociolog.
Signe koordinerer ét, Asta et andet, Elisabeth et tredje.
25. marts er der jubilæum. Generalforsamling inden udgangen af februar.

5. Ændringsforslag til vedtægterne.
Disse er blevet rundsendt inden og præsenteret på bestyrelsesmødet (både principielle og mere
overfladiske forslag). Det diskuteres hvilke af forslagene, der skal med på generalforsamling.
De godkendes af tilstedeværende på bestyrelsesmøde til indstilling til generalforsamling, men
grundet mange fraværende medlemmer af bestyrelsen, tages det op igen til næste møde.
Bestyrelsesmedlemmerne bedes venligst melde tilbage skriftligt til resten af bestyrelsen, hvad de
mener om ændringsforslagene, så punktet kan afsluttes hurtigt på næste møde.
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Af hensyn til fremmødte på generalforsamling i januar forsøges det overskueliggjort hvilke
ændringer, der foreslås samt argumenter for hvorfor. Lasse kommer med et forslag på dette til
næste bestyrelsesmøde i november.
Kommentarer om navneændring: Argumenter for er, at der skal større fokus på fagområdet
fremfor på professionen. Det professionsorienterede skal ud af fokus, da der er mange der
bedriver former for sociologi, uden at være uddannet sociolog. Argument imod er at huske en
historisk arv, om da det ikke var velanset at være sociolog, og dermed et forslag om ikke at dukke
nakken ift. at være uddannet sociolog.
Kommentar om korrektur: Det foreslås at korrekturændringer vedtages uden videre diskussion.

6. ESA-møde i Paris 6.11.
ESA Executive Meeting with National Associations "RESEARCH AND TEACHING IN EUROPE”,
Thursday, November 6th, 2014, Paris.
Pia Heike Johansen tilbyder at tage til ESA-mødet i november i Paris, da repræsentanterne ikke har
mulighed for at tage af sted. Det foreslås desuden at der med fordel kunne findes suppleanter til
repræsentation i foreningerne som NSA og ESA, der kan tage afsted hvis repræsentanterne ikke
har mulighed.

7. Orientering fra sommerskole-arrangørerne.
Det går stille og roligt fremad med sommerhøjskolen. Målgruppen er blevet fastlagt:
færdiguddannede indenfor det sociologiske felt – niveauet er ”let øvet”. Studenter er også
velkomne.
Næste møde i udvalget omhandler indholdet på højskolen.

8. Orientering fra Studenterrettede arrangementer, der er lidt ”lettere” end medlemsmøder.
Der er arrangeret quizaften med Ontologisk Onsdag d. 25. november 2014. Det bliver et fedt
arrangement, rettet mod studerende, både på bachelor og kandidat samt PhD-studerende. Emma
kontakter Ida Langendorf (Ontologisk Onsdag) ift. facebookannoncering.

9. Orientering fra Bliv sociologisk opdateret.
Der er mange aktiviteter i foråret 2015, så et forslag er at udskyde arrangementet om sociologisk
opdateret til efteråret 2015 eller til 2016. Det accepteres foreløbig af tilstedeværende.
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10. Eventuelt 1: Orientering fra Dansk Sociologi.
Manuskript til Dansk Sociologi: Opfordring til medlemmer om at tænke publikationsstrategi, da
der er mindre mangel på artikler til tidsskriftet.
Lasse fremstiller forslag om at trykke engelske artikler. Dette tages op som punkt på næste
bestyrelsesmøde.

11. Eventuelt 2: 50-års-jubilæum
Emma kontakter Lene for medlemsoplysninger på tidligere formænd og sender til Kristian. Det
kunne være interessant at få inviteret alle tidligere medlemmer og formænd. Emma kan kontaktes
på e-mail: emba232@gmail.com i forbindelse med dette.
Jubilæet foregår d. 25.03.2015, og bliver et fagligt arrangement med reception efterfølgende.

