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c/o Sociologisk Institut, Øster Farimagsgade 5, Postboks 2099, 1014 København K,
Tlf: 35 32 35 02, www.sociologi.dk

4. januar 2012

Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Sociologforening 2012
Fredag d. 20. januar
Kl. 17:00-18:00 i Søauditoriet, Aarhus Universitet, bygning 1250, Bartholins Allé 3, 8000
Aarhus C.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Punkter til dagsordenen modtages af formand Anders Petersen (apt@socsci.aau.dk)
senest den 13. januar.
Årets SociologNYT findes kun i en elektronisk udgave, det kan hentes på foreningens
hjemmeside: www.sociologi.dk. SociologNYT indeholder materiale til generalforsamlingen,
forslag til dagsorden, div. beretninger, regnskab og forslag. SociologNYT vil være
tilgængelig d. 18. januar.

På vegne af bestyrelsen
Anders Petersen
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Dagsorden for generalforsamling i Dansk Sociologforening 20. januar 2012.

Forslag til dagsorden.

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning.
4. Kassererens beretning.
5. Budget for foreningen i 2012, herunder fastsættelse af kontingent.
6. Beretning, regnskab og budget for tidsskriftet Dansk Sociologi.
7. Beretning fra NSF.
8. Beretning fra ESA.
9. Beretning fra ISA.
10. Beretning fra Sociologisk Institut, KU.
11. Beretning fra CESAU, Aarhus Universitet.
12. Beretning fra Aalborg Universitet.
13. Beretning fra Syddansk Universitet, Esbjerg.
14. Behandling af indkomne forslag.
15. Valg af redaktionen til Dansk Sociologi.
16. Valg af bestyrelsesformand i Dansk Sociologforening.
17. Valg af bestyrelse til Dansk Sociologforening.
18. Valg af revisorer.
19. Eventuelt.

På vegne af bestyrelsen

Anders Petersen
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Formandens beretning.
Efter valget af en ny bestyrelse på generalforsamlingen i Aalborg 2011, har bestyrelsen afholdt 7
møder, hvor vi har varetaget den daglige drift.

Bestyrelsen har i 2011 bestået af Anders Petersen (formand), Anders Blok (næstformand), Kristian
Karlson (kasserer), Sabine Klinker, Kirsten Meyer (æresmedlem), Elisabeth Hultcrantz
(æresmedlem), No Emil Kampmann, Lasse Liebst, Ida Willig (suppleant), Kaveh ShamshiriPetersen

(suppleant),

Mathias

Herup

Nielsen

(studenterrepræsentant),

Rasmus

Karkov

(studenterrepræsentant). Heine Andersen og Martin Munk (revisorer). Marie Blomgren
(studentermedhjælper) og Jesper Nielsen (webmaster). Bestyrelsen har været behageligt effektivt
understøttet af sekretær Lene El Mongy på Sociologisk Institut, KU. Vi vil gerne rette en stor tak til
Lene, som altid er til stor hjælp i det organisatoriske og praktiske arbejde.

Foreningens kerneaktiviteter.

I løbet af 2011 har foreningen igen været vært for en række foredragsaftener, både i København og i
Aalborg. I alt er det blevet til tolv styks – fire i Aalborg og otte i København. Foredragsaftenerne
har haft svingende opbakning. Nogle foredrag her tiltrukket en hel del tilhørere, mens andre kun har
tiltrukket få. Særligt har det været vanskeligt at trække folk til foredrag i Aalborg, hvilket bestemt
ikke kan tilskrives kvaliteten af oplæggene – den har ikke fejlet noget. Hvad årsagen til det
manglende fremmøde skyldes ved vi ikke med sikkerhed, men vi vil undersøge det. Vi lader os
imidlertid ikke slå ud, men prøver igen i år. Forårets kommende foredragsrækker i hhv. Aalborg og
København er således under planlægning, og baserer sig foreløbigt på to forskellige temaer:
Lykkens sociologi (Aalborg) og Arkitektur og sociologi (København).

Bestyrelsen har i løbet af året ansat en ny studentermedhjælper, nemlig Marie Blomgren. Marie har
deltaget i to bestyrelsesmøder, hvor hendes arbejde er blevet diskuteret. Maries arbejdsopgaver har
primært bestået i, at scanne gamle udgaver af Dansk Sociologi, hjælpe med afviklingen af foredrag
ligesom hun fremover skal bistå os med PR-arbejde, komme med indspark til nyhedsbreve samt
opdatere vores Facebookprofil.
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Bestyrelsen har i 2011 haft samarbejde med alumneforeninger på dagsordenen. Vi har etableret god
kontakt til alumneforeningerne i både København (KU) og i Aalborg (AAU), med det for øje at
samarbejde om sociologiske opdateringskurser. Bestyrelsen opfordrer til, at der følges op på dette
arbejde i 2012.

Medlemstallet er, som det har været de seneste år, svingende. Vi har stadig flest medlemmer, som er
studerende. I år er der 305 almindelige medlemmer og 418 studentermedlemmer.

www.sociologi.dk – forskningsgrupper.
Bestyrelsen har arbejdet på at ændre hjemmesidens design. På vores møde i august måned fik vi
derfor besøg af webmaster Jesper Nielsen, som fremlagde sit forslag til en fornyelse af
hjemmesiden. Med et par ændringer accepterede bestyrelsen forslaget. Imidlertid er der ikke, på
grund af en lang række komplikationer (personlige og organisatoriske) ikke sket mere ved den sag.
Bestyrelsen har en stærk forventning om, at den nye hjemmeside kan lanceres i begyndelsen af
2012.

Bestyrelsen har en stærk formodning om, at forskningsgrupperne, der præsenteres på hjemmesiden,
ikke er synderligt aktive. Marie Blomgren vil undersøge dette i det nye år. Klummen på
hjemmesiden ønsker bestyrelsen at give en ny chance. Derfor relanceres den nu som `ung sociologi`
under navnet ”Sociologiske tanker”. Tanken er, at dygtige studerende skriver en `klumme` på max
700-800 ord efter direkte invitation fra en af bestyrelsens medlemmer eller en af foreningens andre
medlemmer.

Vi udsender fortsat nyhedsbrevet. Vi forsøger at komme ud med et nyhedsbrev et par gange per
semester og i forbindelse med forestående foredrag.

Nyheder.
Det er glædeligt, at det sociologiske miljø i Danmark breder sig og at de studerende ønsker at være
aktive i Dansk Sociologforening. Således har de studerende på kulturanalyse på SDU campus
Esbjerg startet en lokal afdeling af Dansk Sociologi op, som de kalder Syddansk Sociologiforening.
Denne har til formål at udbrede sociologien i Sydjylland.
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I slutningen af december måned afleverede jeg, på vegne af Sociologisk Institut på KU og Dansk
Sociologforening, et bud på at København skal være vært for ISA 2018 World Congress of
Sociology. Buddet er blevet udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Sociologforening,
Sociologisk Institut på KU, Wonderful Copenhagen og Bella Center. Buddet kan ses på vores
hjemmeside: www.sociologi.dk. For nylig blev jeg af ISA gjort opmærksom på, at følgende også
havde indgivet et bud: Melbourne, Australien. Toronto, Canada. Budapest, Ungarn. Zaragoza,
Spanien. Repræsentanter for de fem skal præsenterer deres bud for ISA’s exekutiv komité i Beirut,
Libanon, d. 22-23 marts 2012.

Anders Petersen
Formand for Dansk Sociologforening
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DANSK SOCIOLOGFORENING
Årsregnskab 2011
Medlemstallet har været stabilt i 2011. Det samlede medlemstal ved starten af 2011 var 725
medlemmer: 297 kandidater og 428 studerende. Ved udgangen af 2011 udgjorde medlemstallet 723 medlemmer: 305 kandidater og 418 studerende.
Der har ikke været militærnægter i 2011, men vi har i stedet ansat en studentermedhjælp de
sidste måneder af året til at løse nogle af de opgaver militærnægteren tidligere løste for os.
Regnskabsresultatet - et overskud på 34.744,79 mod et budgetteret underskud på 7.750 - kan
især tilskrives lavere udgifter til medlemsmøder, militærnægter/studentermedhjælp, kontorhold og til hjemmeside.
Foreningen har lånt tidsskriftet 35.000, da de har haft underskud pga manglende tilskud fra
FSE i 2011.

Budget 2012
Ved budgetlægningen er der taget udgangspunkt i medlemstallet ved indgangen til 2012 og
uændrede kontingentsatser:
Ordinær sats
Studerende, arbejdsledige og førtidspensionister:

kr. 800
kr. 400

Der er budgetteret med udgifter til rejsetilskud til studerende til kongressen i Aarhus.
Der er budgetteret med en studentermedhjælper i stedet for militærnægter.
Der betales kun kontingent til ESA hvert andet år.

Kristian Karlson
Kasserer
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DANSK SOCIOLOGFORENING
Regnskab 2011/Budget 2012
Indtægter
Kontingenter
Renter
Kongres
I alt

Budget '11

Regnskab

Budget '12

421.000
2.500
0
423.500

404.800,00 1)
2.633,20
0
407.433,20

411.000
2.500
413.500

35.000
232.000
267.000

33.281,50 2)
218.550,00
251.831,50

35.000
217.000
252.000

Udgifter
Tidsskrifter
Acta
Dansk Sociologi
I alt
Møder
Bestyrelsen
Medlemsmøder
Årsmøde/Generalfors.
Studenterseminar
Kongres
I alt

25.000
20.000
0
10.000
6.000
61.000

20.899,96
13.552,30
973,31
10.967,10
3.266,00
49.658,67

25.000
20.000
1.000
10.000
5.000
61.000

28.750

Kontorhold mv.
Forretningsfører
Militærnægter/
Studentermedjælp
Kontorhold, gebyrer
Porto
PBS
Hjemmeside
I alt

28.750

28.750,00

15.000
15.000
8.000
13.000
20.000
99.750

2.990,00 3)
2.101,26 4)
7.052,00
12.236,49
14.846,79
67.976,54

Int. organisationer
ISA
ESA
I alt

2.000
1.500
3.500

1.728,84
1.492,86
3.221,70

2.000
0
2.000

431.250

372.688,41

417.250

-7.750

34.744,79

-3.750

Udgifter i alt
Resultat

30.000
2.500
8.000
13.000
20.000
102.250

1) Medlemstallet udgjorde ved udgangen af 2011 723 medlemmer: 305 kandidater og 418

studerende.
2) Dækker Acta 3 + 4 2010 og 1 + 2 2011.
3) Det lykkedes ikke at få nogen militærnægter i 2011. I stedet har vi ansat en studentermedhjælper i
efteråret, som vi vil fortsætte med i 2012.
4) Penge til plakater/flyers etc. er henført til kontiene for de møder og arrangementer de vedrører.
Den 10. januar 2012
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Dansk Sociologforening
Balance 2011
Kasse
BG Bank:
Giro
Opsparingskonto
Aftalekonto
Checkkonto
Kongreskonto

I alt

Tilgodehavende:
Lån til tidsskrift + skyldige kontingenter

0,00

95.094,66
12.377,55
200.000,00
699,73
34,65
___________
308.206,59

54.800,00

Egenkapital pr. 01.01.2011
Overskud 2011

328.261,80
34.744,79
___________

Egenkapital i alt
Balance

363.006,59
363.006,59

363.006,59

Den 10. januar 2012
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Beretning fra tidsskriftet Dansk Sociologi 2011
Hvad angår økonomien for nærværende beretningsårs vedkommende, viser det vedlagte regnskab et
underskud på kr. 36.698 og en negativ formue på kr. 42.669. I sidste års beretning blev det oplyst, at en
indgiven ansøgning til FSE om en underskudsgaranti for årene 2010, 2011 og 2012 ikke blev
realitetsbehandlet grundet manglende opfyldelse af nye administrative krav til ansøgningen. Redaktionen
indgav i februar måned fornyet ansøgning til FSE om publikationsstøtte til tidsskriftet og blev i oktober
måned bevilget i alt kr. 130.000 til anvendelse i 2012-2013. Dette betyder med andre ord, at der igen er ro
omkring tidsskriftets økonomi i alle tilfælde til og med 2013, ligesom det oparbejdede underskud og den
negative formue vil kunne udlignes med den nye bevilling. Dette betyder også, at redaktionen ikke finder
anledning til at justere på de nugældende abonnementspriser.
Hvad angår det redaktionelle arbejde, er der som sædvanligt udkommet 4 numre, hvoraf de to var
temanumre. Det ene var et temanummer om ’Fransk Bysociologi’ med Thomas Boje og John Andersen
som gæsteredaktører. Det andet var et temanummer om ’Kapitalformer i Danmark’ med Mads Meier
Jæger som gæsteredaktør. Gæsteredaktørerne takkes for deres store indsats i så henseende. Der blev i de
fire numre i alt publiceret 17 artikler, 2 kronikker, 10 anmeldelser og 3 bognoter. Redaktionen har også i
2011 kunnet notere sig en stabil tilgang af manuskripter med henblik på publicering i Dansk Sociologi, og
benytter lejligheden til at sige forfatterne tak for, at de betænker tidsskriftet med manuskripter.
Redaktionen skal samtidig sige de 36 reviewere mange tak for deres ihærdige og grundige indsats i
forbindelse med bedømmelse af tilsendte manuskripter.
Abonnementerne fordeler sig for 2011's vedkommende på de enkelte kategorier som følger - med tallene
for de forrige år til sammenligning:
Institutionsabonnementer
Personlige abonnementer
Studenterabonnementer
Medlemsabonnementer:
Almindelige
Studerende
Fri-abonnementer
I alt

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
139 148 156 162 177 183 191 193
50
57
65
63
66
76
71
67
46
53
53
51
55
86
78
85
305 297 279 267 296 295 304 291
418 428 464 439 474 495 483 377
27
27
27
27
27
27
27
26
985 1010 1044 1009 1095 1162 1154 1039

Redaktionen må igen notere sig et mindre fald i abonnementstallet, både hvad angår institutionsabonnementer, personlige abonnementer og studenterabonnementer. Dette er selvfølgeligt lidt ærgerligt, og om
der kan gøres noget herved, vil blive drøftet i redaktionen.
Afslutningsvis skal det anføres, at redaktionen i 2011 har bestået af Allan Madsen, Gitte Sommer Harrits,
Rasmus Willig, Esther Nørregaard-Nielsen, Anja Jørgensen, Mikkel Bo Madsen og Anne Laura Juul.
Rasmus Willig og Anne Laura Juul har meddelt, at de ønsker at træde ud af redaktionen og siges mange
tak for deres indsats. Redaktionen har drøftet arbejdsindsatsen i redaktionen og så gerne, om redaktionen
af samme årsag blev udvidet med yderligere et par medlemmer ud over de afgående og er i denne
forbindelse orienteret om, at Anders Ejrnæs (RUC), Janus Hansen (CBS), Klaus Levinsen (SDU) og
Katrine Carstensen (studerende fra AAU) har tilbudt at træde ind i redaktionen, hvad redaktionen meget
gerne ser imødekommet.
På redaktionens vegne
Med venlig hilsen
Allan Madsen
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Oplysninger om tidsskriftets økonomi

Del 3

Alle beløb anføres inklusive moms. Eventuel momsrefusion angives under andre indtægter (pkt. 27)

UDGIFTER

Budget vedr. de årgange, der søges tilskud til

Fremstilling:

Årgang: 2011

Årgang: 2012 Årgang: 2013

1a Traditionelt manuskript til sætteri

kr.

kr.

kr.

1b Manuskript afleveres på disketter

kr.

kr.

kr.

1c Redaktion afleverer færdige sider
(dvs. reproklare)

X

kr.

X

2 Evt. illustrationer, inkl. reproarbejde

50.000

kr.

50.000 kr..

100.000

kr.

3 Papir og trykning + indbinding
4 Indbinding
5 Selve tidsskriftet i alt (1+2+3+4)
6 Særtryk, antal:

102.000

kr.
150.000

kr.

kr.

kr

X

50.000 kr.
105.000

kr.
172.000

kr.

kr.

kr
kr.

175.000

kr.

kr.

kr.

kr.

150.000 kr.

152.000 kr.

155.000 kr.

14.000 kr.

14.000 kr.

14.000 kr.

kr.

kr.

kr.

10 Porto

120.000 kr.

121.000 kr.

122.000 kr.

11 Andet

kr.

kr.

kr.

12 Distribution i alt (9+10+11)

kr.

kr.

kr.

134.000 kr.

135.000 kr.

136.000 kr.

Redaktionsudgifter:
14 Sproglig revision

10.000 kr.

10.000 kr.

10.000

kr.

15 Honorarer (red./red.sekr.)

86.250 kr.

86.250 kr.

86.250

kr.

16 Rejser

12.000 kr.

12.000 kr.

12.000

kr.

17 Revision

12.000 kr.

12.300 kr.

12.600

kr.

18 Øvrige redaktionsudgifter

28.000 kr.

28.000 kr.

28.000 kr.

19 Redaktionsudgifter i alt
(14+15+16+17+18)
20 Udgifter i alt (7 +13+19)

148.250 kr.

148.550 kr.

148.850 kr.

432.250 kr.

435.550 kr.

439.850 kr.

7 Fremstilling i alt (5+6)

Forlagsudgifter:
8 Markedsføring
9 Emballage

13 Forlagsudgifter i alt (8+12)
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Oplysninger om tidsskriftets økonomi

Del 3

Alle beløb anføres inklusive moms. Eventuel momsrefusion angives under andre indtægter (pkt. 27)

INDTÆGTER
Abonnement, art
21a – Institutioner, danske
Institutioner, udenlandske

Budget vedr. de årgange, der søges tilskud til
Årgang: 2011
Antal á pris Indtægt

Årgang: 2012
Antal á pris Indtægt

Årgang: 2013
Antal á pris Indtægt

110 x 600 = 66.000 kr.
29 x 480 = 13.920 kr.

110 x 600 = 66.000 kr.
29 x 480 = 13.920 kr.

110 x 600 = 66.000 kr.
29 x 480 = 13.920 kr.

21b

Individuelle

60 x 400 = 24.000 kr.

60 x 400 = 24.000 kr.

60 x 400 = 24.000 kr.

21c

Studerende

55 x 300 = 16.500 kr.

55 x 300 = 16.500 kr.

55 x 300 = 16.500 kr.

21d

Foreningsabonnementer

745 x 300 = 223.500 kr.

750 x 300 = 225.000 kr.

755 x 300 = 226.500 kr.

343.920 kr.

345.420 kr.

346.920 kr.

10 x 100 = 1000 kr.

10 x 100 = 1000 kr.

10 x 100 = 1000 kr.

3.500 kr.

3.500 kr.

3.500 kr.

29 Tilskud fra Forskningsrådet

65.000 kr.

65.000 kr.

65.000

kr.

30 Andre tilskud, COPYDAN:

25.000 kr.

25.000 kr.

25.000

kr.

31 Indtægter i alt
(22+23+25+26+27+28+29+30)

438.420 kr.

439.920 kr.

441.420

kr.

32 Indtægter i alt (fra pkt. 31)

438.420 kr.

439.920 kr.

441.420 kr.

33 Udgifter i alt (fra pkt. 20)

432.250 kr.

435.550 kr.

439.850 kr.

6.170 kr.

4.370 kr.

1.570 kr.

-5.971 kr.

199 kr.

4.569 kr.

6.170 kr.

4.370 kr.

1.570 kr.

199 kr.

4.569 kr.

6.139 kr.

22 Abonnement i alt (21a+b+c)
23 Løssalg (denne årgang)
24 Frieksemplarer
25 Salg af særtryk
26 Annonceindtægter
27 Andre indtægter
28 Løssalg, ældre årgange

Resultatberegning for
årgangen

34 Resultat

Status for årgangen
35 Beholdning, primo
36 Årets resultat
37 Beholdning, ultimo
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Årsberetning 2011
Nordisk Sosiolog Forbund (NSF) http://www.nordicsociologicalassociation.org/pub/
Den 4-7. august 2011 blev der afholdt nordisk sociologkongres med temaet Power and Participation
i Oslo med 288 deltagere. Nordisk Sociologforbund gav tilskud til i alt 25 studerendes deltagelse
med det formål at forsøge at få flere studerende til at præsentere et paper på nordisk sociologkongres. Studentertilskuddene betød, at vi kunne sende i alt 6 danske studerende fra Københavns universitet, Roskilde Universitet, Århus Universitet og Copenhagen Business School til konference i
Oslo. Kongressen var blevet udsat et år på grund af ISA kongressen i 2010 i Göteborg.
Den efterfølgende nordiske sociologkongres gennemføres som oprindelig planlagt i 2012 i Reykjavik i perioden 15-18. august. Temaet bliver Trust and Social Change. Der er oprettet en hjemmeside
til kongressen, hvor man kan få yderligere oplysninger, tilmelde sig samt sende abstracts og papers:
http://www.yourhost.is/nordicsociology2012/home.html. Deadline for abstracts er 15. marts.
Ligesom ved den nordiske sociologkongres i Oslo er der afsat et beløb til støtte til studerende, der
ønsker at præsentere et paper på kongressen. Yderligere information om dette vil komme i løbet af
foråret.
Redaktionen af Acta overgik i 2010 til Norge. Redaktionsarbejdet forløber godt især efter at redaktionen har fået ryddet op i blandt consulting editors, så der ikke længere er inaktive medlemmer.
Den norske redaktion ønsker et noget større editorial board end det har været praksis tidligere –
gerne omkring 30 i alt - bl.a. med henblik på at kunne nedsætte publiceringstiderne. Generelt er
publiceringstiderne dog faldet i forhold til tidligere og ratingen af tidsskriftet er også forbedret.
Samtidig betyder samarbejdet med Sage en betydelig forbedring af NSF’s økonomi, der også kommer de nationale medlemsforbund til gode i form af nedsatte kontingenter. På den baggrund har bestyrelsen i NSF besluttet at forlænge aftalen med Sage frem til 2017. Den nye aftale med Sage åbner
mulighed for, at vi kan give medlemmerne af de nordiske sociologforbund digital adgang til Acta
via en medlemssektion på de respektive foreningers hjemmesider. Vi skal dog have forbedret funktionaliteten af vores medlemssektion på hjemmesiden før det kan implementeres.
Den forbedrede økonomi har åbnet mulighed for at NSF kan støtte projekter, der bidrager til at styrke det nordiske samarbejde. Der er årligt sat omkring 200.000 kr. af til den type projekter. Yderligere information om hvilke typer projekter, der kan bevilliges støtte og beskrivelse af hvordan man
søger kan findes på foreningens hjemmeside under punktet Søk støtte!:
http://nordicsociologicalassociation.org/pub/index.php?option=com_content&task=view&id=122&
Itemid=112
NSF har igangsat et analysearbejde med henblik på at etablere et netværk for nordiske sociologtidsskrifter.
Kirsten Meyer

Årsberetning 2011
International Sociological Association (ISA) http://www.isa-sociology.org/
Efter afholdelsen af den 17. verdenssociologkongres i Göteborg i juli 2010 har 2011 været et meget
stille år, hvor der primært har været aktiviteter i forskellige forskningskomiteer, arbejdsgrupper og
tematiske fora. Mange af disse planlægger konferencer i 2012. Yderligere oplysninger herom kan
findes på foreningens hjemmeside: http://www.isa-sociology.org/conferences.php
I 2008 startede man en ny tradition med at arrangere et Forum of Sociology, som en erstatning for
de tidligere Research Council konferencer, hvor også de forskellige forskningskomiteer har mulighed for at placere deres midtvejs og ad hoc konferencer. Dette Forum of Sociology gentages i 2012
i Buones Aires den 1-4 august. Yderligere oplysninger om Forum of Sociology findes på ISA’s
hjemmeside: http://www.isa-sociology.org/buenos-aires-2012/
Den næste verdenskongres afholdes 13. til 19. juli 2014 i Yokohama, Japan. Yderligere oplysninger næste verdenskongres kan findes på foreningens hjemmeside: http://www.isasociology.org/congress2014/
Man kan blive medlem af ISA ved at gå ind på organisationens hjemmeside og klikke ind på individuelt medlemskab: http://www.isa-sociology.org/memb_i/index.htm. Derudover optager ISA også
institutioner som fx. universiteter eller forskningsinstitutioner som medlemmer.
Kirsten Meyer

Beretning fra Sociologisk Institut, KU, 2011‐2012
Dansk Sociologforening og Sociologisk Institut har også i år haft et glimrende samarbejde.
For det første har der i fællesskab været afholdt en del faglige arrangementer med for‐
skellige oplægsholdere. Dels har en række af Sociologisk Instituts medarbejdere været
involveret i at tilrettelægge sociologkongressen i Århus i 2012. I 2011 var sociologkongres‐
sen som bekendt i Aalborg, hvilket var en stor succes. Kongressen tegner til at være blevet
en fast og vigtig årlig tradition i det danske sociologmiljø. Foreningen skal takkes for dens
indsats med at danne rammerne for kongressens fortsatte eksistens.
Sociologisk Institut har varetaget Sociologforeningens daglige drift, herunder medlems‐
registrering m.v. Dette er foregået med stor hjælp fra Lene El Mongy, der også i år skal
takkes for indsatsen. Det giver en god og tæt kontakt mellem foreningen og Sociologisk
Institut. Tidsskriftet Dansk Sociologi administreres også på Sociologisk Institut, hvilket også
har fungeret rigtig godt i 2011‐2012.
I 2011 har Sociologisk Institut i samarbejde med Sociologforeningen taget initiativ til at vi på
sigt prøver at skaffe en af de store internationale sociologkongresser til Danmark. Målet er
at synliggøre dansk sociologi i det internationale sociologsamfund og skaffe danske socio‐
loger mulighed for at synliggøre deres egen forskning internationalt. I den sammenhæng
forsøger foreningen sammen med Sociologisk Institut at få den Internationale sociolog‐
forenings verdenskongres til Danmark i 2018. Sandsynligheden for at det lykkes er begræn‐
set da der er stor konkurrence om at tiltrække disse internationale kongresser, men vi
betragter det som et første forsøg på at få en stor kongres til Danmark. Alle sociologmiljøer
har bakket op om initiativet, hvilket afspejler det levende sociologiske miljø der er i
Danmark. Der er naturligvis tale om meget store arrangementer, der kræver omfattende
planlægning, men de foreløbige erfaringer tyder på at det danske sociologmiljø vil være i
stand til at løfte en sådan opgave. Samarbejdet med foreningen har også i denne sammen‐
hæng fungeret upåklageligt.
Afslutningsvis skal Sociologforeningen generelt takkes for et godt samarbejde i 2011. Vi ser
frem til et ditto godt samarbejde i 2012.

Med venlig hilsen

Carsten Strøby Jensen
Institutleder, Sociologisk Institut, Københavns Universitet.
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Beretning for CESAU, 2011
Center for sociologiske studier, Aarhus Universitet (CESAU) er et samarbejde
mellem en række miljøer på Aarhus Universitet. Centeret blev oprettet januar 2010,
og 2011 har således været centerets andet år. Centerets administrative del består af en
centerledelse på fem til syv delvist frikøbte forskere og ca. 15 studentermedhjælpere.
Centerets opgave består i at facilitere samarbejde omkring sociologien på Aarhus
Universitet. Det sker dels via centerets egne initiativer, dels ved at understøtte
arbejdet i de14 forskergrupper, der er tilknyttet centeret. Ca. 200 forskere er medlem
af disse grupper.
Forskergrupper:
Centeret har i 2011 fået tre nye forskergrupper: En gruppe om ungdomssociologi, en
om videnssociologi og en om ”social interaction research”. Forskergruppernes
aktiviteter er ret forskelligartede. Nogle grupper mødes regelmæssigt for at diskutere
work-in-progres, mens andre i højere grad satser på større seminarer og andre
konferencelignende aktiviteter.
Konferencer og gæsteforelæsninger:
Centeret har i 2011 afholdt en række konferencer - ofte i samarbejde med
forskergrupperne og andre interessenter. Den helt store opgave i 2011 har været at
forberede Dansk Sociologkongres 2012. En anden stor konference har været
Sandbjergseminaret, hvor mere end 50 af centerets tilknyttede forskere mødtes over
to dage for at diskutere sociologiske emner. Det er intentionen, at dette
Sandbjergseminar skal være en årlig begivenhed, som vi tager op igen fra 2013 (i
2012 afholder vi Dansk Sociologkongres i stedet). Andre konferencer har omhandlet
”Utopier mellem æstetik og politik”, ”Luhmann og sundhedsvæsenet”, ”Naturens
politik. Bruno Latour og naturens politik” og ”Fødevareproduktion og
fødevareforbrug: Afkobling og nykobling”. Som gæsteforelæsere har centeret i 2011
haft besøg af Michael Merry, Richard Jenkins, Mitchel Dean og John Urry.
Ph.d.-kurser og ph.d.-gruppen:
CESAU oprettede i 2011 en ph.d.-gruppe, som mødes regelmæssigt om forskellige
sociologiske spørgsmål og om det at skrive en ph.d.-afhandling. Gruppen arrangerede
i 2011 bl.a. et vellykket kursus med Kaospiloterne. Herudover er ph.d.-gruppen også
væsentlig som sparringspartner i forhold til udviklingen af centerets ph.d.-kurser.
Netop ph.d.-kurser er blevet en af centerets væsentligste aktiviteter. Der blev i 2011
afholdt seks ph.d.-kurser om feltobservation, interviewteknik, sociologiske
analysestrategier, genoprettende retfærdighed og to kurser om NVivo.
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Studentergruppen og sociologisk uddannelse:
CESAU har også en studentergruppe, som også mødes regelmæssigt. Centrale
aktiviteter i 2011 har bl.a. været en studiekreds om Axel Honneth og et jobseminar.
På uddannelsesfronten har centeret afholdt et sommerseminar om terrorisme.
Suppleringsuddannelsen i sociologi fortsætter og med stigende søgning.
Bogserien Sociologiske studier:
Endelig skal nævnes, at centeret sammen med Aarhus Universitetsforlag har etableret
en bogserie med titlen Sociologiske Studier. I 2011 er der udkommet tre bøger i
serien: Carsten Stages ”Tegningekrisen – som mediebegivenhed og danskhedskamp”,
Inge Degn og Kirsten Molly Søholms antologi ”Tørklædet som tegn. Tilsløring og
demokrati i en globaliseret verden” og Anne Lorentzen og Søren Smidt-Jensens
antologi ”Planlægning i oplevelsessamfundet”.
Mod 2012
Centeret har i 2011 arbejdet på en række initiativer, som vil se dagens lys i 2012. Vi
arbejder på at kunne tilbyde et forskerlederkursus til vores forskergruppekoordinatorer, og i endnu større grad end nu på at være en ressource for grupperne i forbindelse
med afholdelse af konferencer, ph.d.-kurser og lignende. Det er også vores håb, at
centeret kan danne ramme om en række forskningsprojekter med ekstern finansiering.
For det andet vil vi i 2012 afholde mellem 10 og 15 ph.d.-kurser, så indsatsen øges
her mærkbart. For det tredje håber vi, at vi kommer i mål med en akkreditering af
centerets MA-uddannelse. På uddannelsesfronten vil vi også afholde et par sociologiske ekskursioner. En fjerde satsning er samarbejdet med Aarhus Universitetsforlag,
som intensiveres med to nye bogserier: ”World Class Sociology” og en serie om
sociologiske grundbegreber. Endelig vil vi arbejde på at få centerets sekretariatsfunktion konsolideret og professionaliseret.
2011 har for centeret været noget af en blandet fornøjelse. På den ene side har vi haft
stor succes med vore aktiviteter og har i forlængelse heraf lyst til meget mere. På den
anden side har året ikke været et let år, da meget energi rundt omkring på universitet
er gået med den såkaldte faglige udviklingsproces. Vi er derfor glade for alle de, som
trods alle de ekstra opgaver i forbindelse med universitets store reform, har haft tid til
at arbejde for centerets virke. Tak til alle for deres indsats i 2011.
Carsten Bagge Laustsen
Centerleder
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Sociologiuddannelsen ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
På de indre linjer har Trond Beldo Klausen overtaget som studienævnsformand (studieleder) efter
Rasmus Antoft, som er blevet institutleder.
Uddannelsen blev endelig akkrediteret sommeren 2011. Foruden at bekræfte de mange positive
sider ved uddannelsen, har akkrediteringsprocessen bidraget til at synliggøre, at uddannelsen har et
potentiale i forhold til at udvikle omverdenrelationerne – især i forhold til aftagere og alumne, men
også i forhold til internationale samarbejdspartnere.
Af andre nyheder på akkrediteringsfronten kan nævnes, at vi er kommet igennem med en
forhåndsakkreditering af en ny kandidatuddannelse i samarbejde med SBI: ”By, bolig og
bosætning”. Den udbydes ved AAU-CPH fra efteråret 2012.
Endvidere var instituttet/uddannelsen vært for Dansk Sociologkongres 2011 i samarbejde med
Dansk Sociologforening. Kongressen blev afholdt d. 20.-21. januar og tiltrak ca. 130 deltagere
fordelt på omkring 10 sessioner. Hovedtema var social forandring, og hovedtalere var Éve
Chiapello (HEC Paris), Thomas Hylland Eriksen (Universitetet i Oslo) og Jack Katz (UCLA).
Som sædvanlig løb en velbesøgt sociologisk minikonference af stablen d. 13. oktober. Temaet var
’arv og miljø i sociologien’, og oplægsholdere var Vibeke Myrup Jensen, Asbjørn Sonne-Nørgaard
og den norske sociolog Cathrine Holst. Der stod både tvillingestudier, reproduktion af politisk
engagement og populærvidenskabelig formidling af kønssociologi på programmet.
2011 bød ellers på et rekordoptag på bacheloruddannelsen. Hele 186 studerende begyndte på 1.
semester, hvoraf 170 stadig er indskrevet per medio januar 2012. De mange studerende indebærer
på kort sigt udfordringer i forhold til infrastruktur (lokaler), og har resulteret i en forholdsvis
ekspansiv ansættelsesplan med opslag af bl.a. 5 adjunkturer i 2012. På længere sigt er udfordringen
dimensioneringen af uddannelsen i forhold til arbejdsmarkedets behov.
På kandidatuddannelsen har vi implementeret nye retningslinjer for specialeskrivning, som
indebærer fast opstart (1. februar eller 1. september) og seks måneders specialeskrivning fra opstart
til afholdt eksamen. Tidsrammen giver nogle ekstra udfordringer i forhold til at komme godt i gang,
og opmuntrer ikke ligefrem til større empiriske arbejder. Desuden vil det potentielt indebære et
større træk på det eksterne censorkorps, når der afholdes mange eksamener på samme tidspunkt.
Hvad ph.d.-området angår, er der p.t. indskrevet 30 ph.d.-studerende, inkluderet en håndfuld
indskrevet før 2008. Temamæssigt ligger en god del af projekterne inden for socialt arbejde - dog
med en sociologisk profil. Ph.d.-aktiviteterne er organiseret i ’Ph.d.-programmet sociologi og
socialt arbejde’ under den Samfundsvidenskabelige forskerskole. Der er udbudt en bred vifte af
teoretiske kurser inden for velfærdsstat, kønsforskning, multikulturalisme, modernitet og social
differentiering (indtil nu i samarbejde med Roskilde Universitet). Dertil kommer de årlige
metodekurser i forskningsdesign, kvalitativ metode og kvantitativ metode (de to sidste er
organiseret som ugelange sommerskoler).
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2011 har på mange måder stået i internationaliseringens tegn på sociologi i Aalborg. Vi oplever en
væsentlig større interesse for udenlandsophold fra de studerende end tidligere, også på de tidlige
semestre. Derfor har vi lagt en strategi for vores internationaliseringsbestræbelser på kort sigt.
For det første har vi på basis af forskningssamarbejder afsøgt muligheder for studenterudveksling
med de samarbejdende institutioner. Det gælder først og fremmest universiteter i England, Tyskland
og Irland. For det andet arbejder vi på at udbyde egen undervisning på engelsk. I den forbindelse
oprettede vi i foråret en Internationaliserings ’Task Force’ med 2 VIP og 2 studerende. Task Forcen,
under ledelse af Anders Petersen, har undersøgt både de studerendes og ansattes indstilling til
undervisning på engelsk. Til vores i alt 580 studerende blev der udarbejdet en survey, der opnåede
en svarprocent på 65. Den afdækkede, at majoriteten af de studerende er positivt indstillet overfor
engelsksproget undervisning. Dog findes der en ikke ubetydelig skeptisk minoritet. Underviserne
vil gerne tage udfordringen op, og studienævnet har igangsat et arbejde på at udbyde kurser på
engelsk fra efteråret 2012 af et omfang, som muliggør ’exchange students’.
Vi er realistiske, og forventer ikke, at sociologi i Aalborg umiddelbart vil rage særlig højt op i
landskabet af udvekslingstilbud internationalt. Målet med processen er således først og fremmest at
understøtte vores egne studerendes internationale orientering, således at de bliver bedre klædt på til
et eventuelt udenlandsophold. Dernæst har vi ambitioner om, at vi kan tilbyde attraktive
specialiseringer og valgfag til nogle af de mange udenlandske ’degree students’, der allerede findes
på andre uddannelser på Aalborg Universitet. På lidt længere sigt håber vi dog på, at vi kan
tiltrække os ’exchange students’ - primært fra universiteter, vi i forvejen har et
forskningssamarbejde med.

På vegne af sociologiuddannelsen

Trond Beldo Klausen
Studienævnsformand
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Sociologi og kulturanalyse på SDU campus Esbjerg
Omkring uddannelsen så har året endnu en gang været præget af travlhed og overtid med
opbygning af fagene til Bachelor uddannelsen i Sociologi og kulturanalyse, men vi har
heldigvis supergode og engagerede studerende, så det giver meget tilbage.
Vi har haft et, for vores landsdel, imponerende optag på 70. Det er stadig overvejende
kvindelige studerende, der søger ind. Karaktergennemsnittet fra deres ungdomsuddannelse er højt for det samlede optag, men dækker også over stor spredning, så der er
mange gode pædagogiske udfordringer i at få semester- og læsegrupper til at hænge
sammen.
Arbejdet med at finde gode universiteter til udveksling og gode praktikpladser til de
studerende på det kommende 5. semester er ligeledes påbegyndt, og det er noget at en
jungle, som de sociologiske miljøer i Danmark med fordel kunne erfaringsudveksle
omkring. Vi har så småt opstartet et samarbejde med Mellemfolkeligt Samarbejde omkring
deres Global Change program, som vi regner med at udvikle henover det kommende
forår.
De studerende har opstartet en lokal afdeling af Dansk Sociologi, som de kalder Syddansk
Sociologiforening. Den har til formål at udbrede sociologien i Sydjylland.
Forskningsgruppen Rural og Kultursociologi, er også under udvikling og opbygning. Der
har i efteråret været lektoropslag og adjunktopslag, til besættelse i foråret. Begge med
overraskende mange ansøgninger, igen taget vores geografiske lokalisering i betragtning.

Med venlig hilsen
Pia Heike Johansen
Postdoc, studieleder, Center for Landdistriktsforskning

Tlf.
Mobil
Fax
Email
Web
Adr.

6550 4224
2893 8614
6550 1091
piaj@sam.sdu.dk
http://www.sdu.dk/clf
Niels Bohrs Vej 9, 6700 Esbjerg

31

Valg til Sociologforeningens bestyrelse 2012.
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