Referat til bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening mandag
d. 3. december 2018, kl. 17-19, CSS lokale 16.01.62
Til stede:
Alberte Alsø Dokkedal, Anna Ilsøe, Pelle Korsbæk Sørensen (næstformand), Elisabeth Hultcrantz,
Anna Sofie Bach, Jonas Thorborg Stage, Anne-Kirstine Mølholt, Anders Hjorth-Trolle, Kirsten Meyer
og Katrine Stribæk (studentermedhjælper)
Dagsorden
-

Kort om de afholdte arrangementer
Videre drøftelse af Sociologisk Sommercamp. Besøg fra Jon, der har en campingplads på Møn.
Opdatering på budgettet for 2019
Oversigt over opstillinger og pladser i bestyrelsen frem mod årsmødet.
Drøfte hvorvidt den aftalte 'nulstilling' af medlemskab i bestyrelsen, som blev vedtaget omkring
bestyrelsesformanden ifm. nye vedtægter, også gælder for andre medlemmer af bestyrelsen.
Opdatering på arrangementer i 2019.
Planlæggelse af første møde i 2019.
Eventuelt - og god jul!

Kort om de afholdte arrangem enter

-

-

-

-

Mixed methods (Jonas)
o Kurset havde 14 tilmeldte, og var et godt arrangement med rum til diskussion af bl.a.
brugen af metoder samt en mere legende tilgang til disse.
Videoovervågning (Alberte)
o Et vellykket og spændende arrangement om både videoovervågning som metode og
Lasse Liebst og Marie Lindegaards fund. Bestyrelsen er glade for, at Marie ville tage
helt fra Amsterdam for at afholde kurset.
Alt i alt har det været et godt år med velbesøgte arrangementer og nye medlemmer.
o De afholdte kurser har alle haft minimum 10 deltagere, hvilket har været en god
størrelse, idet det giver mulighed for også at gå i dybden med deltagernes egne
projekter.
Bestyrelsen har været glade for, også at kunne tilbyde nogle kurser i mindre udbredte
metoder.

Drøftelse af Sociologisk Som m ercam p (besøg fra Jon, der har en cam pingplads på
M øn).
-

-

-

-

Jon synes, at det lyder spændende med en form for faglig sommercamp.
Campingpladsen har teltplads til ca. 100 personer og dertilhørende lade og hus, som kan bruges til
afholdelse af arrangementer samt indlogering af eventuelle oplægsholdere.
Det skal videre drøftes, om der skal inviteres nogle frivillige (evt. studerende) som kan give en hånd
med madlavning, sådan at der bliver mulighed for fællesspisning. Ellers kan der inviteres lokale
madvogne eller lignende.
Der skal findes et tidspunkt for sommercampen, det er som udgangspunkt planen at lægge det i en
weekend udenfor campingpladsens højsæson. Det er dog vigtigt, stadig at få lyse nætter og
sommervarme, da aktiviteterne primært skal finde sted udendørs.
Det skal yderligere diskuteres, om der kan laves en løsning til børnefamilier, hvor der arrangeres
noget igangsættelse af børnene.
Sommercampen skal potentielt have et tema, der er både aktuelt og sociologisk relevant. Det er
vigtigt, at lave en spændene vinkel der kan trække nogle deltagere.
o Et tema kunne f.eks. være klima og bæredygtighed, eller den udflytning der sker fra byerne
til landet.
o Bestyrelsen er enige om, at campen hellere skal være en succes for få end at sigte for bredt.
§ En målsætning kunne være et sted mellem 40 og 80 deltagere.
Det besluttes, at bestyrelsen vil tale videre om arrangementet og vender tilbage til Jon i staten af det
nye år.

Opdatering på budgettet for 2019 (Elisabeth)
-

-

Foreningen har samlet fået flere indtægter end forventet, idet kongressen og Copydan tidsskriftet
har givet uventede større indtægter.
Foreningen har en opsparing, som det tidligere er beslutte, skal nedbringes. Derfor sætter
bestyrelsen igen i år (2019) et budget med et forventet underskud. Foreningen og bestyrelsen har
sat en del gode initiativer i søen de seneste år, og der er derfor sat midler af til at kunne støtte op
om de projekter, som kan videreføres på en god måde – til gode for de danske sociologiske miljøer
og foreningens medlemmer.
Det besluttes at sætte Dansk Sociologi posten på 4 numre som sædvanligt.
Puljen til Dansk Sociologi:
•

•

Posterne i budgettet for Dansk Sociologi tilrettes, så de flugter med de seneste års forbrug.
Det vil sige, at de to poster 'Dansk Sociologi - forplejning' og 'Dansk Sociologi - Rejser' begge
er på 10.000 kr hver i budgettet for 2019. For begge poster er dette højere end det reelle
forbrug i 2018.
Foreningen vil gerne yde bistand til Dansk Sociologi med at udtænke en
kommunikationsstrategi til at få flere bidrag fra forskere samt evt. flere abonnementer.
Dette kan gøres ved at facilitere et møde for Dansk Sociologi, hvor Dansk Sociologiforening
forpligter sig på at hjælpe til med at udvikle en strategi i 2019 og frem. Evt. under
titlen Temadag om fremtidig kommunikationsstrategi. Det besluttes, at der kan sættes nogle
midler af til et sådant møde/temadag i budgettet.

Vi går ud fra, at disse to poster kan afholdes inden for det udmeldte budget for 2019. Men
da vi foreslår, at der også er deltagere fra Dansk Sociologiforenings bestyrelse med til
kommunikations-arrangementet, vil dele af de afholdte udgifter ligge i budgetposten 'Møder
-bestyrelsen' hos Dansk Sociologiforening.
Det besluttes, at forhøje posten medlemsmøder da det netop er en af de centrale opgaver for
bestyrelsen at facilitere.
Det besluttes, at indkøb af merchandise kommer til at gå ind under posten kontorhold.
Det besluttes, at fastholde den internationale post da foreningen gerne fortsat vil kunne sende
bestyrelsesmedlemmer afsted, hvis fulde formål er at deltage på vegne af bestyrelsen, og som f.eks.
har mulighed for at indgå i møder mm. med de øvrige bestyrelser.
o På denne måde kan de udsendte ligeledes medbringe reportager fra de internationale
arrangementer til at dele med foreningens medlemmer.
Der er dermed enighed om budgettet, der præsenteres ved generalforsamlingen i februar.
•

-

-

Oversigt over opstillinger og pladser i bestyrelsen frem m od årsm ødet.
- Anna Sofie ønsker at genopstille.
- Pelle og Pia har jf. vedtægterne ikke mulighed for at genopstille. Se dog nedenstående omkring
’nulstilling’ ved vedtagelse af foreningens nye vedtægter.
Drøftelse af hvorvidt den aftalte 'nulstilling' af m edlem skab i bestyrelsen, som blev
vedtaget om kring bestyrelsesform anden ifm . nye vedtæ gter, også gæ lder for andre
m edlem m er af bestyrelsen.
- Der er tidligere blevet lavet nye vedtægter, hvor det var en ændring ang. Formandsposten.
Indførslen af de nye vedtægter udgjorde en nulstilling af tidligere regler for opstilling og periode.
o Det vurderes af bestyrelsen, at disse ændringer skal fortolkes således, at nulstillingen må
gælde for alle bestyrelsesmedlemmer, men at der bør foreslås en generel
vedtægtsændring for at undgå fremtidige problemer ift. dette. Dette præsenteres også
på Generalforsamlingen 2019.
- Siden det er svært at rekruttere aktive medlemmer, og den nuværende bestyrelse er god og
aktiv, er der enighed om, at der ved den kommende generalforsamling skal foreslås en
vedtægtsændring således, at vedtægterne ikke tvinger bestyrelsesmedlemmer ud.
- Bestyrelsens forslaget lyder derfor på en ændring af §13, således at man fjerner
begrænsningerne for ordinære medlemmer, men ikke for formandskabet.
- Det besluttes at Anna Sofie laver et vedtægtsændringsforslag.
Update på arrangem enter i 2019.
- Anders har kontaktet Harkan angående et muligt metodekursus. Harkan har dog takket nej, idet
han ikke har erfaring med undervisning.
- MIX CPH har kontaktet Anna Sofie, og meldt ud at de var glade for samarbejdet. De vil derfor
gerne fortsætte dette ved næste års MIX CPH. Det er bestyrelsen glade for, og der er derfor
takket ja til tilbuddet.
Planlæggelse af første m øde i 2019.
- Næste bestyrelsesmøde vil blive afholdt mandag d. 14. januar.

Eventuelt - og god jul!
- Der skal findes en ny kassere til bestyrelsen da Elisabeth, som tidligere meldt ud, ønsker at fratræde
posten.
- Der er modtaget flere efterspørgsler på arrangementer uden for København
o Det besluttes at drøfte, hvorvidt bestyrelsen kan udbyde sådanne arrangementer og se, hvor
stor en interessere der er.
o Bestyrelsen vil dog som udgangspunkt gerne bruge de lokale kræfter, og har en pulje penge,
som kan søges til at afholde lokale arrangementer.
§ Katrine samler de efterspørgsler ,der har været, og medbringer disse ved mødet d.
14. således, at det kan diskuteres med udgangspunkt i disse.
- Djøf ønsker at lave et samarbejde. Det er besluttet at mødes med dem.
o Bestyrelsen skal beslutte, hvad kriterierne er for foreningens deltagelse i boglanceringsarrangementer, da der begynder at komme flere forespørgsler om dette.
- Det vedtages at Katrine laver kan lave en nytårskonkurrence på de sociale medier, hvor et års
medlemskab udloves.
- God jul og godt nytår til alle!

