Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening
torsdag d. 8. marts 2017 kl. 17-19, KU, lokale 16.1.62

Til stede: Anna Ilsøe, Emma Steffensen Bach, Søren Lund Frandsen, Alberte Alsø
Dokkedal, Anders Hjort Trolle, Kirsten Meyer, Pelle Korsbæk Sørensen, Søren
(Kirstens mand), Nanna (studentermedhjælper).

Korte orienteringer:
Niels Ploug: ”Økonomisk Ulighed i Danmark” (Anders)

•

-

Arrangementet var en stor succes, med ca. 140 deltagere. Det var især unge og
studerende, som deltog og det var ikke kun sociologer.

-

Anders oplevede en god infrastruktur i foreningen, hvor tovholderen ikke
behøver at bruge lang tid på de praktiske opgaver.

-

Årsagen til at arrangementet var en succes kunne fx være emnet, som var
provokerende ’framet’ og at Niels Ploug er en velkendt økonom.

-

Det kan overvejes fremadrettet, at arrangementer kan frames bredere, så de
rammer en større målgruppe.
Organizing Change (Emma og Alberte)

•

-

Emma og Alberte er ved at have alle oplægsholdere i hus.
Nyhedsbrev (Nanna)

•

-

Næste nyhedsbrev kommer ud inden påske.

-

Det vil omhandle resten af sæsonens arrangementer: ”Sociologer gør en
forskel”, ”Organizing Change” og ”Gode Penge”.

-

Derudover vil der stå i nyhedsbrevet, at vi har udgivet et nyt nummer af
Sociologisk Magasin og opdateret beskrivelserne på hjemmesiden.

•

Præsentation af foreningen på dansk/engelsk (Anna og Nanna)
-

Anna og Nanna har lavet en tekst om foreningen på engelsk, der vil blive lagt
som et nyt faneblad på hjemmesiden.

-

Derudover har de skrevet et nyt bidrag til Sociologisk Magasin, som handler
om foreningen.

-

I næste uge skriver de en opdateret version af foreningens ”Historie” på
hjemmesiden.

-

Anders vil gerne læse korrektur på teksterne.

Kongres 2018 i Esbjerg
•

Det ser ud til, at der kommer et overskud.

•

Formelt set er det foreningen, som står for regnskabet. De sender deres
udgiftsregnskab og Lene og Kirsten ser det igennem.

Tidsskriftet
•

Foreningen skal have gjort medlemmerne opmærksomme på, at der har været
forsinkelser på tidsskrifterne, men at samarbejdet går godt.

•

Det skal skrives ud, at vi har startet samarbejde med DJØF og at vi glæder os til, at
nr. 1 – 2018 udkommer, samt at vi ser frem til det videre samarbejde. Som
medlemmerne måske har bemærket, har 2017 været præget af
opstartsvanskeligheder og derfor udkommer nr. 4 2017 ikke. Der vil være normal
kadence i 2018.

•

Det skal skrives på Facebook og i næste nyhedsbrev.

Oplæg og diskussion:
•

Automatisk opdatering af medlemskartotek (Kirsten og Søren)
-

Kirsten og Søren foreslår at lave en opdatering af medlemskartoteket.

-

Medlemskartoteket vil være en del af hjemmesiden, men vil ikke være åben for
medlemmer.

-

Medlemskartoteket og listen over tilmeldte til nyhedsbrevet vil kunne ’tale
sammen’, således at ingen får flere af den samme mail.

-

Lene vil kunne spare meget tid med denne opgradering.

-

Det vil være lettere at opkræve rykkere.

-

Kirsten og Søren har rettighederne til at sælge modellen til andre, men det vil
ikke berøre foreningen.

-

Kirsten hoster den, men foreningen ejer kartoteket.

-

Systemet vil kunne laves om, så det også indebærer mobil pay, hvis foreningen
senere er interesseret i det.

-

Bestyrelsen stemte enstemmigt ja til forslaget.

Ideer til fremtidige arrangementer efterår 2018/forår 2019 (er der noget
nyt?):

•

Metodekursus: Mixed Method (Jonas)
-

•

Arrangementet bliver formodentlig i midt oktober i Aalborg.

Metodekursus: Forløbsstudier (Anne-Kirstine)
-

Nanna kontakter Anne-Kirstene om hendes kontakter ift. oplægsholdere til
metodekurset.

•

Kulturelle indslag: Samarbejde med fx CPH DOX, DOX BIO eller CPH PIX (Anna
Sofie)

-

Anna Sofie vil gerne kontakte CPH Mix og lave et arrangement med fokus på
seksualitet.

-

Mulige oplægsholdere kunne være Ida Friis Thing og Viola Marie Skovgaard, som
netop er blevet færdiguddannet og er aktuelle med en artikel i Dansk Sociologi.

•

Skattesnyd (Søren og Pia)

-

Arrangementet kunne kombineres med ønsket om at lave arrangementer på CBS.

-

Søren har set nærmere på oplægsholdere.

-

Eventuelt kunne det laves som paneldebat. Mulige oplægsholdere kunne være
Rockwool Fonden, CEVEA og Lars Skov Henriksen.

-

Muligvis kunne foreningen lave et arrangement med Brooke Harrington. Det
kunne være et samarbejde mellem CBS og foreningen. Søren laver en skitse om
oplægget og Anna og Pelle skriver til hende, om hun kunne være interesseret.

-

-

Søren ringer til Pia ang. hendes datters eventuelle kontakter indenfor emnet.

•

Kunstig intelligens (Alberte, Emma og Pelle)

-

Pelle har gode kontakter på RUC, som han vil tage kontakt til.

•

Finn Hanson om ungdomsoprørets 50-års jubilæum.
Arrangementet kunne have fokus på, hvordan ungdommen i dag er mindre
oprørske og vender kritikken indad fremfor udad. Hvordan vi er gået fra
ungdomsoprør til præstationssamfund.

-

Mulige oplægsholdere kunne være Anders Petersen (AAU) med
”Præstationssamfundet”

-

Evt. kunne arrangementet laves i forbindelse med den nye helbredsrapport
(Danskernes Sundhed).

-

Muligvis kan der laves to arrangementer. Jonas kunne muligvis lave et på sin
arbejdsplads (Defactum).

-

Søren vil gerne stå for arrangementet og tager kontakt til Finn Hanson.

-

Måske vil Finn også gerne tage til Aarhus og lave et arrangement begge steder.
Derfor sættes Jonas som CC.

Evt.
•

ISA Kongres

-

Anna har barselsorlov i sommerferien og kan derfor ikke deltage.

-

Foreningen kan sende et bestyrelsesmedlem, som kan deltage gratis i kongressen.

-

Foreningen vil betale alle omkostninger for transport, mad og hotel.

-

Emma tager afsted. Inden hun tager afsted kontakter hun Kirsten ang. hvordan ISAmøderne foregår.
Evt. kan hun skrive en reportage til Sociologisk Magasin om kongressen.

-

•

Lokalforening i Esbjerg (Pelle)

-

Pelle har skrevet et internt notat.

-

Det mest centrale, er at, foreningen ikke skal sætte deres kontingent. Heine og
Kirsten har set vedtægterne for lokalforeningen og foreningens vedtægter igennem.
Der skal tilføjes i notatet, at der ikke må ændres i foreningens logo.

-

•
-

Køb af plakatstativ med logoet (Anders)
Anders foreslår, at foreningen køber ”Roll ups”, som kan bruges til at reklamere for
foreningen ved arrangementerne.

-

På plakaten skal der være foreningens logo samt en QR-kode til at blive medlem.

-

Der skal købes tre til København, to til Aalborg og Esbjerg skal tilbydes, om de også
gerne vil have to.

-

Det skal bestilles, så det sendes direkte til lokalafdelinger.

-

Nanna undersøger priserne. FAOS har fået lavet en, så hun forhører sig på
sekretariatsgangen.

-

