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1. Valg af dirigent:
Elisabeth Hultcrantz blev valgt
2. Valg af referent
Claus Syberg Henriksen blev valgt
3. Formandens beretning
Formandens skriftlige beretning var trykt i Sociolog Nyt. Formand Rasmus Willig føjede bl.a.
følgende til:
”Der er kun positivt at sige. Der er tilgang af medlemmer, der er således kommet 20 nye til
siden beretningen er blevet trykt. Der er gennemført flere foredrag, hvilket bl.a. skyldes øget
aktivitet i lokal¬afdelingerne. Der er også kommet flere hjemmesider, Sociologforeningen har
fået ny hjemmeside (www.sociologi.dk), Dansk Sociologi har netop sat sin hjemmeside i
cyperspace (www.dansksociologi..dk) og der kommer inden længe en hjemmeside for kongressen
(www.sociologkongres.dk). Hertil kommer hjemmesider for lokalforeningerne.
Hjemme¬sidearbejdet har fyldt meget i det forløbne år, både tidsmæssigt og er også blevet
prioriteret økonomisk. Bestyrelsens har bl.a. på grund af den forestående kongres intensiveret
arbejdet, og mødes ca. en gang månedligt.
Også i lokalafdelingerne er arbejdet blevet styrket, det må bl.a. nævnes at der er dannet en ny
lokalforening i Århus.
Bagsiden ved disse positive forhold er, at der er grænser for hvor meget mere arbejde, der kan
forventes udført baseret på frivillig arbejdskraft. Der vil blive brug for lønnet administrative
kræfter. I øjeblikket er der knap 700 medlemmer, og de må forventes at antallet vil runde de
1000 i løbet af et år eller to. Bestyrelsen ønsker derfor en ½ eller 1/1-tidsstilling. Vi er nødt til
at tænke mere professionelt. Men det er vanskeligt at skaffe penge til sådan en stilling.

Bestyrelsen her haft kontakt med DJØF, der ikke ønsker at bidrage. I det kommende år vil
bestyrelsen kontakte de relevante institutbestyrere for at sondere mulighederne her for et
bidrag.
Det kan meddeles, at vi nu er flere medlemmer end i den svenske forening og at det kan
forventes at vi også overhaler den norske inden længe.”
Der var opbakning fra salen vedrørende behovet for sekretariatsbistand til foreningen. Nogle
udtrykte dog tvivl om, hvorvidt det vil være muligt at institutterne vil bidrage, men det er værd
at prøve.
Rasmus Willig nævnte, at det ikke er muligt for foreningen med det nuværende budget selv at
finansiere yderligere sekretariatshjælp. • Formandens beretning blev taget til efterretning
4. Kassererens og revisorernes beretning
Kassereren Kirsten Meyer henviste til det trykte regnskab, og føjede til:
”Der er et beskedent overskud i foreningen i 2004. Der var afsat flere penge til de lokale
studentermiljøer, men der er ikke blevet brugt i fuldt omfang til gengæld er der anvendt en del
midler på hjemmesiden”
Der blev omdelt en revisorerklæring, der bl.a. indeholdt følgende bemærkninger:
• ”Der mangler bilag for to betalinger til Cimber Air. Vi er imidlertid overbeviste om, at det
faktisk drejer sig om betaling af flybilletter vedrørende deltagelse i bestyrelsesmøder i oktober
og november.
• Der bør ske en stramning af procedurer vedrørende brug af foreningens Dankort i forbindelse
med internetbetaling.
• Ved udfærdigelse af regnskab bør regnskabet for foregående regnskabsår medtages i opstilling
af sammenligning.
• Kongresregnskabet bør føres særskilt, så kongressens samlede regnskab fremstår retvisende og
af hensyn til sammenligningsmuligheder.
Regnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens økonomiske
resultat.
Signeret: Gritt Bykilde og Heine Andersen”
Kassereren havde følgende bemærkninger til revisorerne:
”Proceduren for anvendelse af Dankortet er lavet om. Sidste års regnskab vil fremover blive
medtaget. Kongreregnskabet føres særskilt og har en selvstændig konto.”
Herudover blev det konstateret, at der ikke er overensstemmelse mellem foreningens regnskab
og tidsskriftet. Der er en difference på ca. 30.000,-. De to regnskaber bør stemme overens.
Tidsskriftets redaktion og kassereren undersøger sagen.
• Med disse anmærkninger blev regnskabet vedtaget.
5. Budget for foreningen 2005, herunder fastlæggelse af kontingent
Budgettet har været optrykt i SociologNyt. Kassereren tilføjede bl.a.: ”Budgettet er baseret på
et uændret kontingent. Udgangspunktet er taget i antallet af medlemmer pr. 31.12.2004. Ved
en medlemsforøgelse vil indtægterne stige. Det må bemærkes, at posten til Dansk Sociologi
muligvis er en smule underbudgetteret. Det forholdsvis høje beløb til lokale aktiviteter er
fastholdt. Der er budgetteret med en lille buffer til Sociologkongressen, og beløbet til
Sekretariatsbistand er hævet en smule ligesom udgifterne til hjemmesiden er hævet i fht.
2004.”
Det blev nævnt, at udgifterne til tidsskriftet vil stige, hvis medlemstallet stiger. Kassereren
anførte, at det kun vil have mindre betydning.
• Budgettet blev vedtaget

6. Beretning fra Forlaget Sociologi
Beretningen har været trykt i SociologNyt. Rasmus Willig tilføjede på bestyrelsens
vegne: ”f Formanden Jakob Arnoldi afgår, idet han har fået arbejde i Tyskland. Det har været et
mærkeligt år for forlaget. Der er udgivet flere bøger end normalt, men vores moderforlag
Samfundslitteratur har opsagt aftalen med Forlaget Sociologi. Vi passer ikke til deres fremtidige
udgivelsesprofil. Der er ca kr. 12.000 i overskud til Forlaget Sociologi og det forventes, at salget
af bøger i år vil tilføje et ekstra beløb. Det foreslås, at forlaget går i en slags dvaletilstand indtil
næste årsregnskab foreligger. Der er ikke råd til selvstændige udgivelser i dette år. Bestyrelsen
sonderer dog mulighederne for at finde et nyt moderforlag.”
Fra salen blev det beklaget, at det er gået sådan. Spørgsmålet er, om foreningens penge kan gå
til forlagsvirksomhed. Rasmus Willig anførte, at man leder efter et forlag, der vil påtage sig et
evt. økonomisk ansvar, således at et evt. underskud ikke overføres til Sociologforeningen.
• Det blev taget til efterretning at forlaget ikke udgiver nogle bøger i år og at man søger videre
efter et nyt moderforlag.
7. Beretning, regnskab og budget for tidsskriftet Dansk Sociologi
Tidsskriftets beretning, regnskab og budget har været trykt i SociologNyt. Allan Madsen
tilføjede: ”Tidsskriftet er rimeligt godt kørende. Vi har bl.a. fået tilskud fra SSF de næste par år,
der kompenserer for det portotilskud, der er faldet bort. Bidragene fra Cpoy-Dan varierer meget
fra år til år. Der er kommet nye abonnenter til. Der er hovedsagligt tale om studerende. På det
redaktionelle plan, har der været en god tilgang af artikler. Normalt afvises mellem 20-40%. Der
har været et par temanumre og nogle numre med blandede artikler. Der er tilfredshed med de
referees, der er knyttet til tidsskriftet. Redaktionen har netop udarbejdet en hjemmeside,
ligesom man har udarbejdet en ny folder. Stor tak til Inge Kryger, der forlader redaktionen, for
en flot og engageret indsats. ”
• Beretning, regnskab og budget blev taget til efterretning.
8. Beretning fra Nordisk Sociologforbund og valg af repræsentanter til NSF
Beretningen har været trykt i SociologNyt.
• Beretning blev taget til efterretning. Anders Holm, der genopstiller, og Kaspar Villadsen blev
valgt som repræsentanter til NSF. Ingen meldte sig som suppleanter.
Der planlægges afholdt Nordisk Sociologkongres i Danmark i 2008 (vistnok). Statskundskab i
Århus har meldt sig som interesseret i værtsskabet. Rasmus Willig sørger for, at alle relevante
institutter får henvendelsen.
Thomas Boje fortalte mere om NSF, bla. om kongresser og økonomi. Han nævnte bl.a. at
foreningen har akkumuleret en betragtelig formue. Der var enighed i salen om, at de danske
medlemmer i bestyrelsen bør undersøge, hvad årsagen hertil er, og om hvilke muligheder der er
for at anvende pengene fornuftigt.
Thomas berettede også om arbejdet med ACTA-sociologica. Der modtages årligt ca 60-70
manuskripter og publiceres ca 16, så afvisningsprocenten er høj. I 2006 har tidsskriftet 50 års
jubilæum. Jubilæet manifesteres bla. ved optryk af en række reviewartikler om nordisk
sociologi samt med afholdelse af et seminar i 2006.
9. Beretning fra ESA og valg af repræsentanter
Beretningen har været optrykt i SociologNyt.
• Beretningen blev taget til efterretning. Rasmus Antoft blev valgt som repræsentant.
10. Beretning fra ISA og valg af repræsentanter
Beretningen har været optrykt i SociologNyt.
• Beretningen blev taget til efterretning. Kirsten Meyer blev valgt som repræsentant.

Thomas Boje og Keld Høgsbro fortalte om arbejdet i ISA. ISA afholder internationale kongresser
og arbejdet foregår bl.a. i en række ”research commities”. Hvis nogen er interesseret, er de
velkomne til at henvende sig til de to eller til Kirsten Meyer.
11. Behandling af indkomne forslag
Der var kun indkommet et forslag fra bestyrelsen vedr. ændring af §20 i vedtægterne.
• Forslaget blev med en enkelt rettelse vedtaget. Således lyder §20 nu: ”Redaktionen af Dansk
Sociologi består af 5-7 personer, som vælges på den ordinære generalforsamling for en 2-årig
periode, med mulighed for genvalg.
Stk. 1. 3 personer af redaktionen vælges i lige år, de øvrige vælges i ulige år. Dog er
studenterrepræsentanten i redaktionen på valg hvert år.
Stk. 2. Redaktionen træffer beslutninger i alle sager vedrørende tidsskriftets udgivelse og drift.
Sociologforeningens bestyrelse meddeler tegningsret til 2 af redaktionens medlemmer. Disse er
ansvarlige for tidsskriftets driftsøkonomi, under hensyn til det af generalforsamlingen vedtagne
bdget. Redaktionen kan ikke optage lån eller lignende formuemæssige dispositioner.
Redaktionen fører tidsskriftets regnskab, der følger foreningens regnskabsår og indgår i
foreningens samlede regnskab. Redaktionen fastsætter selv sin dagsorden.”
12. Valg af redaktion til Dansk Sociologi
• Følgende blev valgt i følgende periode:
o Studerende Lasse Folke Henriksen (1 år)
o Mai Heide Ottosen (1 år) o Susanne Kuehn 1 år)
o Michael Hviid (1 år)
o Manni Crone (2 år)
o Allan Madsen (2 år)
o Thomas Boje (2 år)
13. Valg af bestyrelse til Forlaget Sociologi
• Følgende blev valgt til radaktionen: Rasmus Willig, Anders Lacour, Finn Hansson og Marie
Østergård.
14. Valg af formand
• Rasmus Willig blev genvalgt
15. Valg af bestyrelse til Dansk Sociologforening
En række personer var på valg:
Følgende bestyrelsesmedlemmer – kandidater - blev valgt:
o Rasmus Antoft (Genvalg)
o Kaspar Villadsen (Genvalg)
o Kirsten Meyer (Genvalg)
Følgende bestyrelsesmedlemmer – studenter – blev valgt:
o Morten Jensen (Genvalg)
o Ulrik Dyrbye (Tidl suppleant)
Følgende suppleanter – studenter – blev valgt:
o Lars Damgaard (Nyvalgt)
o Heidi Poulsen (Nyvalgt)
Herudover består bestyrelsen af følgende medlemmer, der ikke var på genvalg:

Bestyrelsesmedlemmer – kandidater:
o Ellinor Colmorten
o Claus Syberg Henriksen
o Elisabeth Hultcrantz
Suppleanter – kandidater:
o Ole Bjerg
o Katrine Vitus Andersen
Suppleanter – studenter:
o Anders Blok
Tak til Rasmus Christensen og Søren Jagd, der ikke ønsker at fortsætte med
bestyrelsesarbejdet.
16. Valg af revisorer
• Heine Andersen og Gritte Bykilde blev genvalgt
17. Dansk Sociologkongres 2005 på RUC Der afholdes Dansk Sociologkongres 18. – 20. august 2005
på RUC. Man kan følge med på foreningens hjemmeside og i løbet af kort tid på kongressens
egen hjemmeside. www.sociologkongres.dk
Temaet er nybrud i kapitalismen, neoliberalisme og forbrugerisme.
Medlemmerne opfordres til at melde sig som værter for work-shops på kongressen.
18. Eventuelt
• Keld Høgsbro roste bestyrelsen for et godt oplæg til generalforsamlingen, især var det godt
med de klart opstillede valgskemaer.
• Foredraget den 4. maj er aflyst
• Morten opfordrede til, at lokalforeningerne bliver mere synlige på næste generalforsamling.
Der foregår mange spændende ting lokalt, som det ville være interessant at høre nærmere om.
• Om kort tid vil der blive lanceret en foredragsportal under hjemmesiden.
Rasmus Willig afsluttede ved at takke for mødet, han takkede bestyrelsen for et godt arbejde og
nogle gode møder, der er baggrund for et højt aktivitetsniveau.

