Bestyrelsesmøde i sociologforeningen
Mandag d. 29/8 klokken 17-19 på Sociologisk Institut, København
Til stede: Kirsten, Lene, Sabine, Marie (studentermedhjælper), Rasmus, No og Anders P.

Referat: Rasmus.

Dagsorden:
1.
Jesper Nielsen informerer om opdatering af hjemmesidens design. Jesper har lavet en ny forside og vil
efterfølgende lave undersider efter vores ønsker. Den nye hjemmeside ligner den gamle, men bliver
indrettet mere praktisk, og gør beskeder, som vi gerne vil fremhæve, mere tydelige.
”Find en ekspert” opdateres med mere smart design. Opfordring til at komme på listen gøres til et fast
punkt på nyhedsbrevet og laves til link på hjemmesiden. Det gøres muligt at vedhæfte billede af eksperten i
tilmeldelsesformularen.
Passwordfunktion. Medlemslogin. Der har været fejl på, som nu kan rettes.
Server på Sociologisk Institut, KU, gratis. Vi har i dag ikke administratoradgang. Der er problemer med
tempoet i servicen på det. I dag koster et webhotel 1500 om året. Jesper har ikke haft problemer med
Surftown. Det besluttes at Jesper flytter hjemmesiden over på Surftown på niveau to, der koster omkring
1500 kr. om året.
Der er tilfredshed med designet.
Indhold:
Hvad skal med? Find en ekspert. Lydfiler (der vil komme nye). Klumme. Klummen ryger ud.
Nyt: Adgang til SAGE-tidsskrift for medlemmer? Medlemsregister over hjemmesiden? Der vil blive arbejdet
på de ting.
Jesper arbejder videre med det præsenterede design. Indholdet diskuteres når en testside er udformet.
Anders P. og Sabine kigger det som findes til næste møde, og kommer med oplæg. Opfordring til at alle
orienterer sig til næste møde.
2.
Studentermedhjælper
Marie Blomgren Jepsen er ansat som studentermedhjælper.

Lønnen er som en studentermedhjælper. Udbetales som honorar.
Marie er væk i november og december. To sidste foredrag.
Marie køber en digital diktafon til foredrag.
Marie: blomgrenjepsen@gmail.com
Tidsskrifter: Vandskade: Gamle tidsskrifter er røget ud. Der er ikke overblik over, hvad der er tilbage. Lene
skal have kigget det hele igennem før der scannes ind.
Der er fundet noget på biblioteket i Gothersgade fra foreningens fortid.
Første opgaver: Afvikling af foredrag, inklusiv PR. Indspark til nyhedsbreve. Facebookprofil.
Lene sætter Marie ind i de praktiske ting.
Indtil jul er der 120 timer i puljen. Det skulle være rigeligt. Efter jul ser vi på brugte timer og fremtidigt
behov, hvorefter vi laver en mere fast aftale. Marie kommer med til bestyrelsesmøderne.
Anders P. kontakter Elisabeth omkring foredragsrække (KU), så der kan komme gang i promovering af
foredragene.

3.
Afstemning til ESAs præsidentvalg. Vi har modtaget en stemmeseddel til foreningen. Anders P. får fuldmagt
til at stemme på kongressen.

4.
Skal vi reklamere for andres sociologiske foredrag? Folkeuniversitetet spørger. Det vil vi gerne. Anders P.
mailer, men det skal have sociologisk relevans. Sabine og Anders P. kommer med en indstilling til
bestyrelsen.

5.
Dansk Sociologforening står som sponsor og ikke medarrangør af sociologkongressen 2012. Anders P. får
det rettet.
6.
NSF tages på næste møde.
Arbejdsopgaver med underpunkter på næste møde.

7.
Evt.: intet.

Næste møder (kl. 17-19): tirs. 4/10, man. 31/10, man. 28/11
Anders P.: 31725221. Kommer på dagsordener.

