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Dansk Sociologforening bestyrelsesmøde d. 08.12
Kl. 17.00 – 19.00 i lokale 16.1.62
Til stede: Emma Steffensen Bach, Kristian Karlson, Asta Breinholt Lund, Benjamin Schwartz, Kirsten
Meyer, Kaveh Shamshiri-Petersen, Signe Ravn, Elisabeth Hulcrantz, Pelle Korsbæk Sørensen, Lene
El Mongy
Fraværende (m/afbud): Pia Heike, Martin D. Munk, Lasse Liebst
Dirigent: Kristian Karlson
Referent: Emma Bach
Dagsorden
1. Status generalforsamling
2. Program medlemsmøder forår 2015
3. Status sommerhøjskole
4. Trykke artikler på engelsk i tidsskriftet
5. Status på økonomi og medlemstal
6. Ændring af vedtægter
7. Eventuelt

Dagsorden
1. Status generalforsamling
Hvem er på valg? Kristian har rundsendt til de relevante kandidater, men mangler tilbagemelding
for nuværende bestyrelsesmedlemmer, om de vil fortsætte.
Der er mulighed i vedtægterne for at få to ekstra ind i bestyrelsen.
Der skal udarbejdes en årsberetning for forening. Indkaldelse af beretninger sørger Lene for.
God ide at foreningens arbejde fremgår af beretningen.
Budget for mad? 100 kr. pr. couvert inkl. drikke.
2. Program medlemsmøder forår 2015
29.01.15: Udsatte børn på Grønland, Else Christensen, SFI.
23.02.15: Generalforsamling med paneldebat inden
25.03.15: 50 års jubilæum, Göran Therborn og Kristoffer Kropp
??.04.15: Chris Matthew om flexjobmangel i Sverige. Asta er ved at finde dato.
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??.05.15: Governmentalisering i sundhedsvæsenet/professionsbachelor. Elisabeth står for at
arrangere dette.
3. Status sommerskole
Møde med Nanna på Jyderup, der er kontaktpersonen for sommerhøjskolen, er sociolog. Og rigtig
dygtig organisator. Jyderup ligger i et rigtig flot område, tæt på stationen. Flot højskole, ingen
køjesenge og ikke-institutionelt indretning – et hyggeligt sted.
Budget sendes til formand, næstformand og kasserer.
Skal der aflønnes eller ikke – hvis aflønning, hvor meget og hvordan?
Overslag: Lidt under 30.000 kr. pga. deltagerbetaling.
4. Trykke artikler på engelsk i tidsskriftet
Argument for: Dansk Sociologi virker som en karrierestarter for nyuddannede eller af forskere til
at vise, hvad de laver. At hæve barren – højne kvaliteten vha. engelsk.
Argument mod: Den franske sociologforening som dårligt eksempel: Dårligt engelsk, betaler for at
få oversat artikler, hvilket er dyrt, og det kunne så bedre betale sig at få i engelsk tidsskrift.
Dansk Sociologi skal være på dansk ift. dansk sociologimiljø.
Offentlighed – giver sociologien en stemme i offentligheden, især fordi det er på dansk. Danske
medier og fagjournalister kan forholde sig til det.
I stedet: Overveje nye formater; artikler, kortere reviews, kronikken, essays, work in process,
”pressemeddelelse”, osv. Måske lave det kortere og mere intenst.
Signe og Lene tager det med til redaktionsmøde og melder tilbage til bestyrelsen.

5. Status på økonomi og medlemstal
Medlemstal er svagt faldende.
Projekt for næste år er bedre alumnesamarbejde.
6. Ændring af vedtægter
Vi godkender det i bestyrelsen inden det kommer på generalforsamling til vedtagelse.
Heine Andersen er her for at gennemgå vedtægtsændringerne for os.
§1 Sociologiforening i stedet for Sociologforening.
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Man behøver ikke hjemsted, men vi skriver ”Hjemsted er Danmark”.
§2 Nye formål, pkt. 5 og pkt. 6
Den gamle §3 er slettet og indgår nu i §2.
Sociologi som fag, og ikke som person. Mere åben forening, andre end sociologi-uddannede kan
være medlemmer i de nye vedtægter.
§3 og §4 tilføjelse af stk. 1. Der har før været rod med at regnskabet ikke blev fremlagt til tiden,
deraf tilføjelsen.
§6 er ændret mht. Elektronisk nyhedsbrev og hjemmeside, i stedet for nyhedsbrev.
§8 Mere substantiel ændring her: Uddannelseskriterier er ændret fra præcise uddannelseskrav, til
at dem, der ønsker medlemskab selv kan beslutte om deres arbejde/studie vedrører sociologien.
Der tilføjes ”hvis arbejde eller studier vedrører sociologisk faglighed”.
§12 Hvis man er medlem er man berettiget en stemme til generalforsamling og til at blive valgt til
bestyrelsen.
§18 Dansk Sociologi havde nogle ønsker til ændringer i vedtægterne. Nogle juridiske omkring
forretningsorden og omkring det højest mulige antal medlemmer af redaktionen er hævet til 10.
§23 Beretning fra tidsskriftet Dansk Sociologi skal indgå som fast del af generalforsamling.
7. Eventuelt
Pkt. 1: Til orientering kommer Lúc Boltanski d. 07.10.2015.
På Sociologisk Institut: Masterclass for unge forskere med forskere fra DK og Boltanski.
Pkt. 2: Pia Heike erstatter Gorm Harste som ESA-repræsentant. Kristian sørger for at finde ud af
hvad det er, vi skal nominere til og hvordan.
Pkt. 3: Vi skal have ny ISA-repræsentant i det nye år.
Pkt. 4: Der er afholdt Sociologisk Quiz-aften med stor succes. Vi forventer at afholde arrangement i
foråret, gerne med deltagelse fra hele landet.
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