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Referent: Kristian Karlson
Ordstyrer: Anders Petersen (Formand)
1. Valg af referent: Kristian Karlson
2. Dagsorden godkendt
3. Konstituering af bestyrelse:
• Kasserer: Kristian Karlson
• Kirsten Meyer bliver ”æresmedlem”
• Næstformand: Sabine Klinker
• NSF: No Kampmann og Kirsten Meyer
• Kontaktperson på klummen/facebook: Lasse Liebst er torvholder og vender tilbage med
mere information på næste møde.
4. Ændring af vedtægterne / varsling af generalforsamling
• Der har været diskussion om, hvorvidt varsling af generalforsamling skal ske via skriftligt
postomdelt brev. Vi tolker vedtægternes §25 sådan, at ”skriftligt” også dækker elektronisk
brev (email). Derfor vil vi fra nu af kunne varsle via email. En vedtægtsændring er altså ikke
nødvendig.
• At varslingen vil ske via email vil blive kommunikeret ud via vores nyhedsbrev og
hjemmesiden.
• Folk kan opdatere/inddatere deres email til Lene. Dette skal fremgå af hjemmesiden.
5. Strategi og politik / synlighed
• Formanden beretter, at han vil sætte fokus på samarbejde og synlighed i alle dele af det
sociologiske Danmark, herunder også Fyn og Jylland. Der er i disse år spirende
sociologmiljøer i Esbjerg og Århus (CESAU), og det er centralt at få en god forbindelse til
disse miljøer.
• Idéer til fremme af samarbejde og synlighed:
o Komme rundt i landet og reklamere for foreningen
o Ambassadør-princip fra forskellige miljøer i foreningen. Formanden kontakter
Esbjerg og Århus for at se, hvad der er af muligheder.
o Evt. lave et særnummer i Dansk Sociologi, som sociologer fra fx Esbjerg eller Århus
står for. En måde at sætte det på landkortet.
o Foredrag i foreningens regi. Fx lave samarbejde med CESAU.
o ”Sociologisk” efteruddannelse:
§ Fx ”folkeuniversitet” eller videreuddannelse i samarbejde med fagforeninger
(DJØF, DM).
§ Behov skal identificeres – herunder især hvilke grupper, der vil have brug for
hvad. Fx sociologer ansat i det private eller offentlige (ikke forskning) eller
mere generelt folk med interesse i sociologi, højskoler, mv.
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Ikke nødvendig at lave en undersøgelse af behov. Vi kan tage udgangspunkt i
kandidatundersøgelsen fra KU.
§ Emner og temaer skal identificeres.
§ Sabine, Kaveh og formanden står for at udarbejde forslag.
Mulighed for at bruge studenter-initiativer på KU eller andre steder: Synlighed med
studerende er vigtigt. Lasse Liebst kontakter studenter/fagrådet på KU.

6. Internationalt samarbejde
• Formanden beretter: Formanden mødtes med formand for sociologforeningen i Irland. Bl.a.
snak om muligheder for udvekslinger af erfaringer, møder, oplæg mv.
• Der er mulighed for at kontakte andre lande, fx (tidligere) østlande.
• Evt. bruge allerede etablerede kanaler (ISA, ESA) til at bygge disse mere uformelle
kontakter op.
7. Foredragsrække i Ålborg
• Første foredrag på plads d. 29. marts m. Mikkel Thorup.
• Har været svært at få foredragsrække på plads.
• Nu er aftaler med Studenterhuset (i Ålborg midtby) og med SOFIA (studenterforening på
AAU) på plads. Foredrag afholdes på Studenterhuset.
8. Foreningens kommunikation fremover
• Se også punkterne 6 og 9 for relaterede idéer.
• Hjemmesiden: Ville være godt med lydfiler fra foredrag igen. Er populært.
• Nyhedsbrevet: Vi skal have én ansvarlig igen – det rykker.
• Mulighed for betalt studentermedhjælp: Penge er sat af, arbejdsopgaver skal defineres klart
(herunder samarbejdet med Lene). Lasse Liebst snakker med en studerende på KU.
9. Samarbejde med Alumneforeningen, KU: Hvordan får vi fat i de nyuddannede kandidater? Bedre
brug af Alumneforeningen på KU – ud til deres arrangementer, støtte, mv.
10. Eventuelt
• Formanden beretter om henvendelse fra Niels Brock: Brug for oplæg til elitestuderende.
Lasse Liebst retter henvendelse til Christoph Ellersgaard og Anton Larsen, der i deres nyligt
afleverede speciale har analyseret den økonomiske topelite i Danmark.
• Afgåede formand, Rasmus Willig, får tilsendt 6 flasker god vin for det store arbejde, han har
lagt i foreningen. Et stort tak.
• Vingaver ved foredrag: Lene køber fremover vingaver til foredrag på KU. Formanden køber
til foredrag på AAU.
• Priser for dansk sociologkongres: For dyrt for ikke-medlemmer? Bestyrelsen mente nej.
Prisen er fair, og samtidig skal der være et incitament til at melde sig ind i foreningen.
• Få én torvholder på foredragsrækker fremover – så er ansvaret placeret.
• Næste møde: 22.03.2011, 17-19, samme sted som sidst.
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