Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Sociologforening
Torsdag den 22/8 kl. 17.00-18.30, lokale 16.1.62.
Til stede: Martin, Kristian, Lasse, Kirsten, Signe og Lene (referent).
1. Praktisk nyt.
Vi har ansat Laura Kelstrup som ny studentermedhjælp.
2. Opdatering af foredragsserie i DSF (super tak til Kristian for aftaler med de
fire foredragsholdere + en ny lektor evt.)
Efterårets foredrag er nu på plads. På næste møde vil vi starte på at
sammensætte foredrag for forår 2014. Skal der være et tema?
Det blev diskuteret om vi skulle forsøge os med mere kontroversielle
oplægsholdere, teoretikere versus praksis. Noget der kunne være interessant
for et bredere publikum. Det syntes alle var en god idé. Til næste møde den
30. september er gode forslag velkomne, ligeledes skal der være en tovholder
til forårssemesterets foredragsrække.
Vi vil gentage successen ”Bliv soc. opdateret” én gang om året. Kirsten har
billederne fra dagen til at lægge på hj.siden og vil også forsøge at få
oplægsholdernes slides.
3. Nedsættelse af arbejdsgruppe til at se på hjemmeside.
Skal vor hj.side være mere aktiv? Der er forslag om at sende brev til
medlemmerne og opfordre til at de melder sig til nyhedsbrevet. Gruppen
består af Kirsten, Kristian, Lasse og Lene. Første møde holdes den 30.
september. Alle er velkomne til at komme med input.
4. Kongres opdatering. Den bliver efter aftale med Carsten Strøby afholdt den
23-24. januar 2014 på KU med tema stratifikation/differentiering.
Anders Holm og Kristian Karlson er involveret i planlægningen. Kirsten laver
aftalen, som skal underskrives i.f.m. kongresafholdelsen. Vi bruger Kirstens
kongres-administrations-system mod et beskedent honorar, med mindre
Carsten har andre bedre forslag. Systemet kan også håndtere modtagelse af
abstracts. Vi vil foreslå Carsten at der skal indsendes ”extended abstracts” på
max 3 sider. Det vil være op til sessionslederne at administrere dette.
Der er alligevel ikke stemning for at indføre et ”junior-panel”, da det virker lidt
degraderende. I stedet vil vi lave en særlig reklame rettet mod studerende for
at opfordre dem til at deltage i kongressen.

5. DSFs stemme mht. afstemningen om Proposed Restructuring of the ISA.
Kirsten og Martin må tale sammen inden mødet. Kirsten har du et bud?!
Det handler om hvem i ISA der skal stå for kongresplanlægning.
Kristian oplyste at RC28 havde opfordret til at stemme ja. Martin og Kirsten
blev enige om også at stemme ja.
6. Dansk Sociologi, løst via momsfritagelse, men hvem skal tage sig af
tidskriftets økonomi? Kan vi ikke få en aftale med en på fakultetet? (dette
punkt bliver muligvis først behandlet på næste møde)
Det blev besluttet at Lene skal spørge Carsten om tidsskriftet kan
administreres af instituttets regnskabsafdeling.
7. Evt. økonomiopdatering
Blev ikke behandlet (status er stort set som på sidste møde). Det blev
bekræftet (ikke under punktet), at det eftersendte mere detaljerede regnskab
fra Aarhus Universitet vedrørende kongressen i 2012 på et tidligere møde er
blevet accepteret af bestyrelsen til at være tilstrækkeligt materiale for
generalforsamlingen i 2014 samt hermed også for revisorerne.
8. Nyt fra ASA-møde og det næste ASA-møde
Martin har været til et godt ASA-møde, der havde en del danske deltagere.
9. Kollokvier
Blev ikke behandlet.
10.Fastsættelse af mødedatoer
Mandag 30. september kl. 17-18.30 i lokale 16.1.62
Hj.side-gruppen mødes kl. 16 i samme lokale.
Tirsdag 5. november kl. 17-18.30 i lokale 16.1.62
Onsdag 4. december kl. 17-18.30 i lokale 16.1.62
11.Evt.
Ikke nået. Se efterfølgende mail fra Signe den 23.august vedrørende
kommende quiz-arrangementer.

