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Revisorernes rapport blev fremlagt på selve generalforsamlingen
Fra nytår skal Danmark overtage redaktørskabet af vores nordiske tidsskrift Acta Sociologica. Der
skal derfor på generalforsamlingen vælges 2-3 redaktører.
Acta udkommer 4 gange årligt med SAGE som forlag. Forlaget tager sig af opsætning og trykning
(inkl. udgifterne hertil). Redaktionen har et budget på 170.000, hvilket er tilstrækkeligt til
dækning af udgifter til en redaktionssekretær, til rejser i forbindelse med møder, samt til
enkelte rejser til konferencer for at skaffe artikler. Tidsskriftet har for nuværende en
refusionsprocent på ca. 75, dvs. der er mange, som gerne vil publicere heri.
Ad. 1. Valg af dirigent.
Jeff Smidt blev valgt som dirigent.
Ad. 2. Valg af referent.
Ellinor Colmorten blev valgt som referent
Ad. 3. Formandens beretning.
Gritt Bykilde fremlagde formandens beretning, som kan findes i SociologNyt, nr. 168, januar
2003. Beretningen blev godkendt.
Gritt Bykilde takkede af som formand og nævnte, at det er op til den nye bestyrelse at beslutte,
om der skal laves en ny kongres og hvornår.
Ad. 4. Kassererens beretning
Claus Syberg Henriksen fremlagde kassererens beretning, da kassereren, Merete Lohmann, ikke
kunne være tilstede på generalforsamlingen. Kassererens beretningen, som findes i SociologNyt
nr. 168, januar 2003, blev godkendt.
Ad. 5. Revisorernes rapport.
Revisorerne, Kirsten Meyer og Heine Andersen, havde godkendt regnskabet. Den skriftlige
godkendelse blev fremlagt på generalforsamlingen.

Ad. 6. Budget for foreningen 2003, herunder fastsættelse af kontingent
Claus Syberg Henriksen bemærkede til budgettet, at Acta er blevet billigere, hvorfor udgifterne
hertil på budgettet var blevet reduceret og at SociologNyt fremover udsendes elektronisk,
undtagen nummeret op til generalforsamlingen, hvorfor udgifterne til disse poster reduceres. På
baggrund af budgettet blev det foreslået, at kontingentet forbliver uændret.
Det blev besluttet, at udskyde vedtagelsen af budgettet, til generalforsamlingen havde vedtaget
at udsende SociologNyt elektronisk, jf. pkt. 13.
Det blev bemærket at Acta nr. 3 og nr. 4 2002 endnu ikke er blevet be-talt, hvorfor budgettet
skal rettes fra 47.000 kr. til 54.000 kr. for Acta.
Ad. 7. Beretning, regnskab og budget for Dansk Sociologi
Thomas Boye aflagde beretning fra Dansk Sociologi. Beretningen, som findes i SociologNyt nr.
168, januar 2003, blev godkendt.
Der var forslag om at alle eller dele af artiklerne reviewes. Det bliver de allerede. I givet fald
bør fremgå af kolofonen.
Det blev nævnt, at Klaus Rasborg ønsker at træde ud af redaktionen og foreslået at Susanne
Kuhn fra Danmarks Miljøundersøgelser træder ind i stedet.
Dirigenten foreslog, at vi gik over til pkt. 14 på dagsordenen, om valg af redaktion til Dansk
Sociologi.
Der blev efterlyst en begrundelse for, at Susanne Kuhn skulle vælge til redaktionen.
Begrundelsen er at hun er kvinde, at hun er ansat på en sektorforskningsinstitution, som ikke er
repræsenteret, at hun har tilknytning til miljøområdet, som vi ellers ikke har adgang til og at
hun er kendt af redaktionen.
Susanne Kuhn blev valgt til redaktionen.
Bestyrelsen består herefter af: Thomas P. Boje, Michael Hviid Jacobsen, Allan Madsen, Mai Heide
Ottesen, Inge Kryger Pedersen og Susanne Kuhn.
Ad. 8. Beretning fra Forlaget Sociologi.
Niels Warring aflagde beretning, som også findes i SociologNyt, 168, januar 2003. Der er kun få
udgivelser i forlaget, og der blev stillet spørgsmål ved, hvorfor det ikke bliver brugt noget mere.
Måske man skulle være lidt mere opsøgende i miljøerne og være opmærksomme på udenlandske
tekster, som kunne oversættes. Forlaget giver overskud, selvom der ikke er mange udgivelser.
Beretningen blev godkendt.
Elsebeth Hofmeister ønsker at udtræde af redaktionen.
Der blev spurgt til, hvorfor hele redaktionen er på valg på en gang og ikke kun halvdelen. Det må
være op til den nye bestyrelse at foreslå, at paragraffen ændres, så halvdelen er på valg hvert
andet år.
Dirigenten foreslog, at vi gik over til pkt. 16. på dagsordenen, valg af bestyrelse for Forlaget
Sociologi.
Generalforsamlingen godkendte at Jacob Arnoldi indtræder i stedet for Elsebeth Hofmeister.
Redaktionen består herefter af: Niels Warring, Yvonne Mørck, Finn Hansson, Anders LaCour,
Pernille Bottrup, Anne Stubsgaard og Jacob Arnoldi.

Ad. 9. Indstilling af 2-3 kandidater til redaktørposterne i Acta Sociologica.
Følgende personer, havde meldt sig som interesserede i at indgå i redaktionen:
Fra RUC: Anni Greve og Thomas Boye
Fra KU: Margareta Bertilsson og Jacob Arnoldi
Fra AaU: Jens Tonsboe, Erik Laursen og Michael Hviid Jacobsen.
Peter Abrahamson, KU, nævnte, at de gerne ville være vært for redaktionen, og gerne sammen
med andre fra fx RUC og AaU.
Lars Skov Henriksen, AaU, nævnte at de også gerne ville tage værtsskabet på AaU. De var åbne
overfor, at der også kunne være deltagelse fra KU og RUC. Det nå dog forventes, at hovedparten
af møderne holdes på AaU.
For at forbedre beslutningsgrundlaget, blev der spurgt til, hvilke tanker man havde gjort sig om
indholdet og udformningen af Acta fremover.
Jens Tonsboe fremførte, at det nuværende Acta ikke er det mest ophidsende tidskrift og at man
ønsker at gøre det lidt mere levende og mere skandinavisk orienteret.
Thomas Boye nævnte, at det var blevet for meget mainsttreamet i forhold til USA og ikke var
repræsentativt for nordiske artikler. Det burde gøres bredere og mere debatterende. Acta er
attraktivt, fordi medlemmerne af de Nordiske Sociologforeninger automatisk er abonnenter.
Forlaget er således på forhånd sikret ca. 2000 abonnenter, hvilket gør at redaktionen står
stærkere med hensyn til at foreslå ændringer i den redaktionelle linie.
Margareta Bertilsson påpegede, at Acta er værd at kæmpe for, selv om der har været stor
modstand mod tidsskriftet inden for egne rækker. Det er det eneste tidskrift som har udgivet
artikler på engelsk primært fra de nordiske lande. Tidskriftet citeres meget. Det er vigtigt at
fastholde den skandinaviske linie.
Der var en del argumenter for at redaktionen skulle placeres enten på KU eller AaU, uden et det
dog var muligt at nå til enighed.
Dirigenten foreslog en skriftlig afstemning om, hvor redaktionen skulle placeres. Kun
medlemmer af foreningen kunne stemme, hvilket blev kontrollet via medlemslisten i forbindelse
med uddeling af stemmesedler.
15 stemte for at placere redaktionen på AaU,
16 stemte for at placere den på KU.
2 stemmesedler var blanke.
Med hensyn til redaktionen blev det besluttet at redaktionen kommer til at bestå af: Margareta
Bertilsson, Thomas Boye, Jacob Arnoldi og Michael Hviid Jacobsen. Michael ønskede dog kun at
stille sig til rådighed som book-reviewer. Det blev besluttet at lade endnu en plads stå åben for
en deltager fra AaU. Der konfereres med bestyrelsen om hvem, der evt. deltager fra AaU,
Ad. 10. Beretning fra Nordisk Sociologforbund
Carsten Strøby Jensen henviste til den skriftlige beretning.
Beretningen blev godkendt.
Carsten Strøby Jensen træder ud af Nordisk Sociologforbund og foreslog, at Anders Holm træder
ind i stedet.
Anders Holm blev valgt til Nordisk Sociologforbund.
Ad 11. Beretning fra ESA.
Margareta Bertilsson henviste til den skriftlige beretning.
Beretningen blev godkendt.

Der skal nomineres et nyt medlem og en kontaktperson til ESA, da Margareta træder ud efter 2
perioder. Carsten Strøby Jensen blev foreslået nomineret til nyt medlem.
Da medlemmerne ikke på forhånd viste, at der skulle nomineres en person til ESA, og ingen
andre derfor har haft mulighed for at stille op, bør det overvejes at andre får mulighed for at
stille op. Da der skal laves en del benarbejde i ESA, for at den nominerede person også bliver
valgt, haster det med at få nomineret en person. Deadline er ultimo maj.
Det blev besluttet at foreslå til den kommende bestyrelse, at den forhørte sig i miljøerne, om
der er andre interesserede, og at den laver en procedure for en afstemning.
Carsten Strøby blev af generalforsamlingen valgt som kontaktperson.
Ad. 12. Beretning fra ISA
Lars Bo Kaspersen var ikke tilstede på generalforsamlingen og der blev henvist til den skriftlige
beretning.
Beretningen blev godkendt.
Ad. 13. Forslag til vedtægtsændringer.
a. Opløsning af redaktionspanelet til Dansk Sociologi.
Begrundelsen var at redaktionspanelet skal bruges som referees, da panelet ikke rigtig fungerer
mere som informationsforum.
b. Ophævelse af kategorierne ordinære medlemmer/suppleanter til bestyrelsen.
Generalforsamlingen besluttede, at trække forslaget tilbage, fordi der var for mange løse ender,
fx i forbindelse med høje rejseudgifter.
Generalforsamlingen bad endvidere den kommende bestyrelse overveje et forslag til
vedtægtsændring, så det blev præciseret, hvornår bestyrelsen er beslutningsdygtig.
c. Ændret praksis om SociologNyt. Det blev foreslået, at SociologNyt fremover udkommer
elektronisk, bort set fra det nummer der udsendes op til generalforsamlingen. Det udsendes
stadig på papir. En undersøgelse i det forrige nummer af SociologNyt viste, at kun ganske få ikke
har mulighed for ikke at modtage SociologNyt elektronisk.
De vil forsat modtage en udskrift af SociologNyt på papir.
Forslaget blev vedtaget.
Herefter blev budgettet godkendt.
Ad. 14 og 16 blev behandlet under h.h.v. punkt 7 og 8.
Ad. 15. Valg af redaktionspanel til Dansk Sociologi.
Punktet udgår, da redaktionspanelet blev ophævet under punkt 13,a.
Ad. 17. Valg af formand
Bestyrelsen foreslog Rasmus Willig som formand.
Rasmus Willig blev valgt.
Ad. 18. Valg af bestyrelse til Dansk Sociologforening
Det blev nævnt at Claus Syberg Henriksen, Elisabeth Hultcrantz og Ellinor Colmorten ikke var på
valg og ønskede at fortsætte i bestyrelsen. Trine Nordgaard Fotel, havde hidtil være
studenterrepræsentant, og ville gerne fortsætte i bestyrelsen.
Kandidater til bestyrelsen var:
Kaspar Villadsen, KU
Tobias Stax, KU og SFI
Trine Nordgaard Fotel, RUC

Kirsten Meyer, RUC
Lars Benjaminsen
Rasmus Anton/Inger Glavin Bo, AaU, ville supplere hinanden
Studenter:
Morten Rømer Jespersen fortsætter.
Morten Jensen opstiller.
Følgende blev valgt.
Ordinære medlemmerne: Elisabeth Hultcrantz, Ellinor Colmorten, Kaspar Villadsen, Tobias Stax,
Kirsten Meyer og Rasmus Anton/Inger Glavind Bo.
Suppleanter: Claus Syberg Henriksen, Trine Nordgaard, Lars Benjaminsen.
Studenter: Morten Rømer og Morten Jensen.
Ad. 19. Valg af revisorer.
Kirsten Meyer kunne ikke fortsætte, da hun indtræder i bestyrelsen.
Heine Andersen ønskede at fortsætte.
Gritt Bykilde ønskede at indtræde som revisor i stedet for Kirsten Meyer.
Gritt blev valgt.
Ad. 20. Eventuelt.
Der var intet, hvilket måske skyldtes det fremskredne tidspunkt.

