Bestyrelsesmøde i Dansk Sociologforening 5.11.2013
Til stede: No, Lene, Lasse, Elizabeth, Kirsten, Martin og Laura (referent)
Dagsorden:
1. Praktisk nyt
2. Hjemmeside (arbejdsgruppe input)
3. Kongresopdatering (Kristian og Martin)
4. NSA bestyrelsesmedlemssituation
5. Dansk Sociologi. Carsten Strøby og KU har sagt ja til at tidsskriftet kan
administreres af KU's regnskabsafdeling
6. ASA medlemskab mv.
7. Evt.
1. Praktisk nyt
Fremmødet er meget småt til dette møde, da mange har været forhindret.
Kristians Ph.d.-forsvar gik godt.
2. Hjemmeside (arbejdsgruppe input)
Hjemmesidegruppen har gennemgået hjemmesiden og vil ændre en række
punkter.
• Om foreningen
Her skal slettes en række links.
Der skal være et mindre organisationsdiagram.
•

Find en ekspert
Denne underside skal opdateres. Der er bred enighed til mødes om, 1) at
listen skal opdateres med nye navn, og 2) at det ville være godt med en
søgefunktion.
Det foreslås, at Laura henvender sig til dem, der står på listen og spørger,
om de stadig er interesseret i at stå der. Dernæst diskuteres det, hvorvidt
listen skal være mere topstyret – dvs. at bestyrelsen finder relevante,
fremtrædende eksperter og rydder ud i resten – eller om det skal være
som nu, hvor alle, der retter henvendelse, får lov til at stå på listen.
Der bliver enighed om, at vi finder ud af, hvem der skal tilføjes listen,
samt retter henvendelse til de nuværende. Det aftales at Lasse – via
udveksling og samarbejde med den øvrige bestyrelse, herunder med
Kristian og Martin – gerne vil påbegynde en brainstorm om nye profiler
Kirsten vil se på, hvad der er mulighed ift. hjemmesiden og en eventuel
søgefunktion. Efter disse ting er gjort sender vi en mail til de nuværende.

•

Sociologprofiler

Profilerne og interviewene er lavet i 2008, og det ville derfor pynte med
en ny omgang interviews. Dette arbejde vil Laura påbegynde med hjælp
og vejledning fra Lasse. Andre må meget gerne byde ind med ideer til
personer.
•
•

Lydfiler
Skal opdateres.
Sociologiske tanker
Skal slettes. Det er for svært at få nogen til at skrive dertil.

3. Kongresopdatering (Kristian og Martin)
Call for session er udskudt til 15. november. Vi er bagud ift. sidste gang, da vi
mangler ansvarlige for sessioner. Der mangler desuden styring og praktisk
organisering – bl.a. hotelreservation til keynote speakers.
Martin foreslår, at arbejdsgruppen snart holder et møde, hvor de fordeler
arbejdet – han vil diskutere det med Kristian.
Lasse foreslår at ansætte en student, som kan afhjælpe de ansvarlige med det
praktiske ift. konferencen. Der mangler ressourcer, og det skal prioriteres. Det er
der tilslutning til. Styregruppen skal dog stadig sørge for at definere opgaverne.
Konklusionen bliver, at Lasse vil finde en student til at hjælpe, ligesom Lene også
gerne vil være behjælpelig (bl.a. med reservation af hotel).
4. NSA bestyrelsesmedlemssituation
No har besluttet at stoppe sit medlemsskab af bestyrelsen, når arbejdet med
konferencen er afsluttet. Det skyldes, at han efterhånden har været med i mange
år, og at han har travlt med sit barn.
5. Dansk Sociologi.
Carsten Strøby har godkendt at tidsskriftet fortsat kan administreres af
instituttets regnskabsafdeling i 2014, mod at betalingen fra tidsskriftet øges med
20.000 kr, da instituttet ikke får overheads når tidsskriftet ikke får tilskud fra
FSE. Tidsskriftet betaler i dag 86.250 kr, det vil i 2014 blive 106.250 kr.
Tidsskriftet sparer momsen ved at blive administreret under instituttet.
Rent teknisk skal det fortsat køre som et projekt. Foreningen skal stå som ”privat
bevillingsgiver”, da vi hvert år betaler ca 200.000 kr for at medlemmerne får
tidsskriftet. Foreningen skal skrive en bevillingsskrivelse til 2014. Lene skriver
et forslag når den tid nærmer sig.

6. ASA medlemskab mv.

Som formand ønsker Martin at få dækket sit medlemsskabskontingent af ASA
(American Sociological Association), idet han modtager mange informationer,
som er relevante for foreningen.
Det fremføres, at det er en principiel diskussion af, hvorvidt der er udgifter
forbundet med bestyrelsesarbejdet – hvilket der ikke bør være.
På den anden side er det en gråzone, idet man ofte alligevel deltager i en
konference el.lign. No mener, at vi ikke kan træffe principbeslutninger, men må
være pragmatiske og se på det enkelte tilfælde – som i dette tilfælde er i en
meget lille størrelsesorden.
I det pågældende tilfælde er der enighed om, at foreningen skal betale
medlemskabet. Det besluttes desuden, at man må tage det op på
bestyrelsesmøder, hvis man mener, at man repræsenterer foreningen i en given
situation, og at det skal være fuld ud legitimt at gøre dette.
7. Evt.
7.a) Studenterrepræsentant
Der er en studerende, som har henvendt sig med henblik på at blive
studenterrepræsentant, og han inviteres med til mødet i november.
Lasse indvender, at det kun kan være et de facto medlemskab, indtil der har
været bestyrelsesvalg på årsmødet i 2014. Det aftales derfor, at han kan
introduceres til arbejdet inden årsmødet, hvor han kan vælges formelt. Marie
Jepsen stiller desuden måske også op.
7.b) Færøerne
Orientering fra Kirsten: Vi har modtaget en henvendelse fra Færøerne om støtte
til opstart af en sociologisk forening el.lign. Vi er positivt indstillet og afventer at
høre mere fra dem.
7.c) Møde i december
Vi aftaler, at vi skal have gløgg til næste møde i december.

