Bestyrelsesmøde, Dansk Sociologforening; 6. marts 2013
Referat

Valg af referent: Kristian Karlson
1. Praktisk nyt
• Martin Munk ny formand.
2. Konstituering, fordeling af arbejdsopgaver
• Kirsten Meyer forbliver æresmedlem. Årsagen er, at Kirsten er blevet valgt til
revisor for foreningen.
• Kristian Karlson vælges til næstformand.
• No Kampmann vælges som kasserer.
Det med arbejdsopgaver tages undervejs.

3. Gamle sager, herunder vedr. økonomi
• Formanden har kontaktet Anders Juul i regnskabsafdelingen på AU for at få et
regnskab for DK Sociologkongres 2012 på AU.
• Formanden har ad hoc bevilget ekstra penge til rejse til ISA mødet om Forum
2016. Ekstra bevilling er 3.000 kr. Signe Ravn tager af sted. Se også punkt 5.

4. Foredragsrække, fremadrettet
• Pelle og No står for det, jf. sidste bestyrelsesmøde. Kristian kontakter dem for
at høre.
• Ideer: Foredrag af provokerende art.
o Sociologers jobmuligheder kontra faglig udvikling inden for faget.
Hvorfor er økonomerne ikke arbejdsløse? Er det en rigtig påstand? Evt.
et debatarrangement.
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o Rating af forskning. Incitamenter for unge ph.d.-studerende.
Meritokrati på universiteterne - i den akademiske verden. Hvilken
betydning har det for det faglige miljø, der udvikles.
• Muligheder i Esbjerg: Der kører allerede nu nogle foredrag om aftenen, hvor
der kommer en del mennesker. Man kunne trække på dem og samarbejde
med dem. Få de studerende med.
• Foredrag i samarbejde med SI, KU: N. Kompridis d. 9. april, kontakt er M.
Carleheden, SI, KU. Der er bevilget 1500 kroner. Fremadrettet tager vi
sådanne henvendelser ad hoc.

5. ISA Forum 2016; konferencer herom d. 14. marts 2013 i Bilbao - samarbejde med
SI på KU.
• Signe Ravn tager af sted. Sammen med Mads Christoffersen, Carsten Strøby
Jensen, og én fra Wonderful Copenhagen.
• Kritisk punkt: København er (for) dyr.
• Sociologisk Institut har udarbejdet et bud på konferencen, hvor det foreslåede
faglige tema er "The Social Formations of Tomorrow - Between Market, State
and Civil Society. What can we learn from each other?". Carsten Strøby og
Signe præsenterer buddet i Bilbao.
o Opgaver i velfærdsstaten tænkes i stigende grad som varetaget af
markedet eller civilsamfundet - der er pres på velfærdssamfundet.
o Flexicurity som model.
• Til mødet kan man også slå på, at der er en fed campus.

6. Evt.
• Dansk Sociologkongres 2014, på SDU:
o Institutlederen (Eva Roth) på Institut for miljø og erhvervsøkonomi siger
ja.
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o Esbjerg: Største auditorium er på 150. Det er ikke nok. Der er brug for
et større auditorium. Mulighed at lægge det i Odense eller uden for
universitetet (hotel el.lign.).
o Emnevalg lægges ud til arrangøren. Der opfordres til brede, samlende
emner.
o Potentielle datoer: 30.-31. januar 2014.
o Der meldes tilbage over e-mail.
Studenterrettede arrangementer: Quizaften, essaykonference. Pelle vil gerne
stå for quizaften. Kristian kontakter Pelle.
Efteruddannelsesarrangementer: Pelle og Sabine. Lader vi hænge. Kristian
kontakter dem.
Kontakt til studerende/synlighed: Tages op som punkt næste gang.
Middag: Formanden foreslår en dag i maj. Formanden vender tilbage med
datoforslag.
Mødegang: Formanden sender nogle forslag ud.
No og Kirsten tager til NSF møde i marts. I NSF har man overskud; der sættes
et årligt beløb på 200.000 af til projekter. Forudsætningen for støtte er, at
man støtter nordisk samarbejde.
Kirsten skal til møde i Ankara i maj i ISA-regi. Forberedelse til det nationale
møde på ISA kongressen i Yokohama i 2014.
Rabbe Consult står for hjemmesiden. Det nye design er som den gamle
hjemmesides design. Fremadrettet skal vi overveje, om hjemmesiden skal
ændres design. Tages op som punkt på næste møde.
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