Referat til bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening tirsdag d. 4.
september 2018, kl. 17-19, CSS lokale 16.01.62

Til stede:
Emma Steffensen Bach, Alberte Alsø Kokkedal, Pelle Korsbæk Sørensen, Anne-Kirstine Mølholt,
Anders Hjort Trolle, Lene El Mongy, Anna Ilsøe, Jonas Thorborg Stage, Katrine Stribæk
(studentermedhjælper)

Dagsorden for mødet:
- Velkommen tilbage og velkommen til vores nye student, Katrine (Pelle, Anders, Katrine)
- Orientering om kommende arrangementer i efteråret (Alle med ansvar for arrangementer)
- Studiestart på studierne (Pelle, Pia)
- ISA konferencen (Emma)
- NSA konferencen (Pelle, evt. Jonas)
- Den kommende danske sociologikongres (Pelle, Anna)
- Nyt fra lokalafdelingerne (kort præsentation)
- Fastsættelse af dagsordenspunkter for de kommende bestyrelsesmøder (fx opdateret
årshjul, opfyldelse af vores årsplan etc.)
- Evt.
Velkommen tilbage:
•

Velkommen tilbage og velkommen til nye student, Katrine.
o Stor tak til tidligere studentermedhjælper Nanna for en flot overlevering også efter
hendes ansættelse.

Orientering om kommende arrangementer i efteråret:
• Gennemgang af efterårsprogrammet (Pelle)
o Der allerede mange ting på programmet (4 metodekurser og 3 oplæg). Derfor bør
tilføjelser udskydes til foråret.
o Programmet sendes ud cirka 14 dage efter uddannelsernes studiestart, så alle er
vendt ordentlig tilbage fra ferie og de studerende er kommet i gang med studierne.
• Tilmelding til metodekurser:
o Der skal laves et system hvor tilmeldinger går udenom Lene. Bestyrelsen ser på en
elektronisk løsning.
o Det besluttes at tale med Kirsten om, hvorvidt der kan opsættes et
tilmeldingssystem på hjemmesiden.

•

Python metodekursus (Emma)
o Forskningskollektivet arrangerer et lignende kursus, men vi henvender os til andre
end blot sociologistuderende.
o Formatet bliver et opstartskursus, et ‘grammatik’-kursus i Python. Man kan få
muligheden for at lære at dykke ned i universet.
o Der kan overvejes om der skal arrangeres et opfølgende kursus.

•

Ungdomsoprøret 1968 (Søren – ikke til stede)
o Der kommer to spændende profiler Thomas Boje og Drude Dahlerup og holder
oplæg.
o Der ønskes evt. en yngre moderator med indsigt i de seneste strømninger blandt de
yngre generationer. Dette kan være med til at give en balance i beskrivelsen af de
det tidligere ungdomsoprør relevans for samtidens udfordringer.
§ Dette kunne evt. være nogen fra Ungdomsbureauet eller Danske
Studerendes Fællesråds forkvinde, som måske kunne bidrage til et
studenterpolitisk indspark. Begge forslag sendes til Søren, der er
arrangementets tovholder.
o 1968 skal ikke sættes på en piedestal – det er vigtigt med en nuanceret debat om
sociale bevægelser, der gør en forskel.

•

Indførelse i kvalitative forløbsstudier (Anne-Kirstine)
o Afholdelse af kurset kan evt. ske på VIVE.
o Anne-Kirstine vil sørge for at skrive en lille tekst om arrangementet. Datoen bliver d.
30. oktober

•

Sociologers bidrag til klimapolitikken (Katrine)
o Arrangementet er et spændende samarbejde med studievejledningen på Sociologis
Institut, KU. Foreningen indgik i et lignende samarbejde sidste år, der var velbesøgt.o Ift. titlen bør der tænkes på alle foreningens medlemmer og derfor skelnes mellem
sociologer frem for sociologi.Det er vigtigt at vi tænker på, hvad vores aftryk er og er
tro over for vores forenings medlemmer.
o Ved at panelet består af praktikere, kommer vi ud over universitetets fire mure.

•

Mixed Methoeds i Aalborg (Jonas)
o Debat om hvorvidt kurset kun skal være for medlemmer, eller skal åbnes det op for
alle interesserede, da der måske ikke er nok medlemmer i Aalborg:
§ Da kurserne er en del af strategien for at få flere medlemmer og give disse
noget ekstra, besluttes det at der bør være ekstraordinære omstændigheder
for at ikke-medlemmer kan komme med.

§

Der bliver en deadline for tilmeldinger. Det må derefter vurderes, hvorvidt
arrangementet kan bære at være et metodekursus, eller om formatet skal
ændres til et oplæg.
o Det er desuden vigtigt, at der vil blive lavet flere spændende metodekurser i Aalborg
efterfølgende, så der bliver udbudt mere til dem, som melder sig for at deltage. De
er vigtigt, at foreningen også har gode tilbud til vores medlemmer uden for
Københavnsområdet.
§ Succeskriterier ift. nok deltagere i et arrangement, bør være nogle andre ved
arrangementer afholdt udenfor København.

•

Mixed Methoeds på CSS (Alberte)
o Oplægsholderne har været svære at få en bekræftelse fra.
o Kursets formål er et andet end mixed methods arrangemtnet i Aalborg – Lasse og
Marie har udviklet en ny unik metode. Derfor skal kurset også have sit eget navn.
o Det besluttes at Marie, der ikke er bosat i København, bedes lave et overslag over,
hvad det koster at få hende hertil.
o Det skal undersøge om kurset kan blive filmet og lagt op på hjemmesiden.

•

Fake News (Pelle, Alberte, Emma)
o Der er talt med Mark Ørsten om at komme og tale om ’fake news’ med
udgangspunkt i en rapport han har lavet.
o Tobias Bornakke fra Analyse og Tal kunne også være en spændene kandidat, idet han
har arbejdet med Facebook-data og politiske valg.
o Desuden kan Google evt. inviteres til debatten.
o Man kunne evt. lave et samarbejde med journaliststuderende.
o Arrangementets dato skal fastlægges, det bliver sandsynligvis en gang i starten af
december.

•

Fremtidige arrangementer:
o Det ville være sjovt at afholde et sociologisk spoken word arrangement eller en
sociologisk quiz-night i Katedralen på CSS.
o Anders og Emma melder sig til at lave quiz til foråret.

Studiestart på studierne
• Katrine har talt til de studerende på Københavns Universitet, og fortalt de studerende om
foreningen.
• Jonas har talt med AAU, de studerende viste stor interesse.
• Pelle skal evt. holde et oplæg for de studerende på RUC.

ISA konferencen (Emma)

Emma har været til ISA i Toronto på vegne af foreningen.
o Der er blevet valgt ny præsident for organisationen - Sari Hanafi fra Beirut, den
tidligere næstformand.
o Der har været mange spændende taler og oplæg ifm. valget.
o Emma vil skrive en reportage. Hendes og Jonas’ beretninger om vores internationale
medlemskaber kan blive til en udgave at sociologisk magasin.
NSA konferencen (Pelle, evt. Jonas)
• NSA konferencen har været en succes.
• Der var 20 frivillige studenter, som fik ros for deres indsats.
• 7 studerende fraNorden fik efter ansøgning gratis adgang til NSA og blev taget godt imod.
• Jonas skriver, ligesom Emma, en beretning derfra som kan sendes ud til foreningens
medlemmer.
•

Den kommende danske sociologikongres (Pelle, Anna)
• Pelle og Anna prøver at finde ud af hvor kongressen skal afholdes.
o Det er umiddelbart Københavns tur – Det findes ud af om det bliver på CSS eller CBS.
o Det skal vides inden november, så der er et år til at planlægge det.
• Der har været flere mere lokalt orienterede kongresser nu – derfor kunne denne evt. gøres
mere internationalt orienteret denne gang.

Nyt fra lokalafdelingerne (kort præsentation)
• Esbjerg har oprettet en lokalafdeling. Det er dejligt, de må dog ikke ændre på foreningens
logo.

Fastsættelse af dagsordenspunkter for de kommende bestyrelsesmøder
• Sociologinyt:
o Med udgangspunkt i det Nanna har lavet, skal Katrine lave Sociologinyt frem mod
næste generalforsamling.
o Det skal ligge færdig i januar og noget af det i november.
• Generalforsamling:
o Det kan blive presset at afholde generalforsamlingen i januar. Den kan flyttes til
starten af februar i stedet - evt. i uge 5.
• Fremtidige bestyrelsesmøder:
o Det er vigtigt at bestyrelsen både kører driften, men der skal også være plads til at
tale om alt det spændende der sker inden for sociologien.

Evt.
•

Merchandise:
o Bestyrelsen vil gerne indkøbe roll-up bannere, til brug ved afholdelse af
arrangementer.

o Det genovervejes at bestille kuglepenne. Desuden skal T-shirts og muleposer og
kaffekopper til oplægsholdere undersøges.

