9. juni 2006

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Sociologforening
den 8. juni 2006
Deltagere:
Rasmus Willig (formand) (RW), Ellinor Colmorten (næstformand) (EC), Ole Bjerg
(OB), Lars Damgaard Jensen (LDJ), Elisabeth Hultcrantz (EH), Morten Jensen (MJ),
Ida Schultz (IS)
1. Valg af dirigent
RW blev valgt til dirigent
2. Valg af referent
EH blev valgt til referent
3. Godkendelse af forrige referat
Forrige møde (den 10. maj 2006) omfattede bestyrelsen konstituering i
forbindelse med en middag. Til næste møde skal konstitueringen i form af
udpegninger, etc., referatføres.
4. Opdatering af hjemmeside
LDJ oplyste at hjemmesiden er opdateret med den ny bestyrelse og i øvrigt er à
jour. Der skal etableres link til profiler. Det overvejes at lave en
pressemeddelelse om at pressetjenesten findes – IS laver udkast. Google
tilbyder en (gratis) hit-statistik facilitet; den vil blive implementeret.
5. Formandens orientering
Der er fortsat stigende medlemstal, fra 819 til mere end 850; overvejende
studerende. Antallet af studenter på sociologistudiet stiger, der skal etableres
en kampagne for at få de nye studerende på hvert af universiteterne til at
melde sig ind i foreningen. OB sørger for at der udnævnt en tovholder på dette
i hvert studiemiljø. Der holdes et møde i august med mere systematisk
planlægning.
RW er kontaktet af en student, der skal være militærnægter og som var
interesseret i at aftjene fx i foreningens regi. I givet fald – militærnægterskolen
i Slagelse skal godkende – kan han begynde i efterårssemestret. Bestyrelsen
godkendte at der afsættes 12.-20.000 kr. til vederlag, transport, etc.
6. Nye plakater
Bestyrelsen drøftede forslag til tekst. Der var indkommet forslag fra IS til
fængende overskrifter:
•
Det er samfundets skyld
•
Har du prøvet en sociolog?
•
To øl – og alle er sociologer/ Efter to øl er alle sociologer
Som skal fange opmærksomheden, men så efterfølges af en seriøs, uddybende
tekst.

Andre elementer blev drøftet, bl.a.:
•
Rigtige sociologer søger indflydelse
•
Der er ikke noget at komme efter
•
…få noget at have det i
men man nåede ikke frem til et endeligt forslag.
Der skal ske en afvejning af et ”opmærksomhedsfangende” og et kvalificeret
budskab. Alle medlemmer i bestyrelsen sender forslag, og emnet tages op
på næste møde.
7. Hvervekampagne
(se under pkt. 5)
8. Orientering fra NSA
MJ oplyste, at der holdes kongres på Århus Universitet den 14.-17. august
2008. Temaet er Europe - Social Orders in Transition (Europa – sociale ordener
i forandring). ACTA kommer til at ligge i Göteborg; overdragelsen påbegyndes i
2006.
9. Orientering fra ESA
Rasmus Antoft deltog ikke i mødet, så orienteringen blev udsat.
10. Ansøgning til DUF: Opsamling
Der er indgået kvittering for ansøgningen til DUF. Ansøgningen vil blive
behandlet tidligst i oktober måned 2006. RW vil snarest kontakte DUF for at få
afklaret deres kriterier for at kunne imødekomme ansøgninger.
11. Nye målsætninger
Punktet blev udsat.
12. Eventuelt
Planlægning af medlemsmøder i efteråret: Der skal planlægges ca. 5
medlemsmøder. I arbejdsgruppen deltager: Charlotte Baarts, Lars
Damgaard Jensen, Ole Bjerg, Katrine Vitus Andersen og Elisabeth
Hultcrantz. Alle bestyrelsesmedlemmer bedes maile gode forslag til
emner/oplægsholdere, m.v. snarest muligt til arbejdsgruppens medlemmer.
Næste møde blev fastsat til torsdag den 3. september 2006, kl. 17.00.
De kommende møder vil foreløbig blive lagt på torsdage.

Referent: Elisabeth Hultcrantz

