Referat til bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening mandag
d. 25. marts 2019, kl. 17-19, CSS lokale 16.01.62
Til stede:
Alberte Alsø Dokkedal, Anna Ilsøe, Pelle Korsbæk Sørensen, Anna Sofie Bach, Elisabeth Hultcrantz,
Jonas Thorborg Stage, Barbara Fersch, Anders Hjorth-Trolle og Katrine Stribæk
(studentermedhjælper).
Dagsorden
- Korte orienteringer:
o Kort om afholdte arrangementer (Anna/Pelle)
o Kommende arrangementer og planer for efteråret – se bilag med forårsprogram
(Katrine/Anna)
o Sommerlejr (Alberte, Anna Sofie, Anne-Kirstine, Emma, Elisabeth)
o Nyt fra kommunikationsgruppen (Katrine, Emma, Alberte, Anne-Kirstine)
o Nyt om Dansk Sociologikongres 2020 (Pelle)
o Henvendelser til foreningen fra Sune Beck – bog om psykisk sårbarhed blandt
studerende – se bilag (Anna/Pelle)
o Kortlægning af sociologien i Danmark (Anna/Katrine)
- Merchandise:
o Der er indhentet tilbud (se bilag). Vi skal beslutte hvilken slags, der er bedst at investere i
(Katrine)
- Evt.

Korte orienteringer:
- Først og fremmest en varm velkomst til Barbara som er nyt ordinært medlem i Dansk
Sociologiforening.
Kort om afholdte arrangementer (Katrine):
- Vi er nu halvvejs gennem forårets program og har afholdt arrangementerne ”Dialog om digitale
platforme” og ”Singulariteternes samfund”. Begge arrangementer har været meget velbesøgte
og lagde op til spændende debat.
Kommende arrangementer:
- Samarbejdsarrangementet med karrierevejledningen på Sociologisk Institut (KU), ”Sociologiens
plads i det digitale samfund”, bliver offentliggjort i løbet af de kommende uger. Panelet er
fundet og plakaten ligger klar. Det er blevet besluttet at arrangementet denne gang vil være

1

-

afgrænset til medlemmer af Dansk Sociologiforening og studerende på Sociologi på KU, da
pladserne ved efterårets klimaarrangement blev optaget hurtigt.
Forårets sidste arrangement bliver et spejlarrangement af efterårets ”Sociologiens bidrag til
klimaproblematikken”, denne gang i Aalborg. Jonas arbejder på at finde ud af, hvem der skal
sidde i panelet, men har kontaktet lektor Hanne Louise Jensen fra AAU der heldigvis gerne vil
være moderator.

Efteråret:
- Anna Sofie vil gerne stable et arrangement på benene med CPH MIX igen i år, hvis muligheden
byder sig med en relevant film. I så fald vil dette finde sted i slut oktober/start november, når
filmfestivalen afholdes.
- Anna Sofie kunne også godt være interesseret i at lave et arrangement i samarbejde med Mette
Bjerregaard der har kontaktet bestyrelsen ang. sin nye film om den kvindelige imam Sherin
Khankan.
o Skulle dette arrangement blive en realitet, skal der dog findes ud af, hvad der er vores
vinkel/interesse og hvilke samarbejdsmuligheder der er.
- Anders kunne potentielt stable et metodekursus om kausale metoder på benene.
o I så fald skal det diskuteres, hvor højt et niveau der skal kræves, og så skal der findes et
godt sted mellem nørdet og alment brugbart.
o Sociologisk quiz-night som tidligere har være på tale, kunne evt. afholdes i forlængelse
af metodekurset. Det foreslås at arrangementet vil finde sted i slutningen af
september/starten af oktober.
- Pelle og Jonas vil gerne lave et arrangement om danskernes (unges) psykiske sundhed. Dette
arrangement kunne evt. være i samarbejde med Sune Bech som har kontaktet foreningen
angående et bogprojekt, han er i gang med.
o Signe Hall Andersen fra Rockwool fonden kunne også være interessant, hvis vi skal bruge
nogen fra en anden vinkler, da hun har fået en bevilling.
o Det skal diskuteres hvor arrangementet skal afholdes. Under mødet var både Aalborg,
Århus, Esbjerg, Roskilde og København på tale. Dette arrangement kunne evt. blive et
december-arrangement, inden bestyrelsen går på juleferie.
- Der har været tale om et fake-news arrangement om algoritmer ved bl.a. Mark Ørsten og Tobias
Bornakke. Dette kan nok ikke nås inden folketingsvalget, men kunne måske afholdes som et
post-valg-arrangement engang i efteråret. Det foreslås at afholde arrangementet i november.
- Sidst men ikke mindst har der været tale om et intersektionalitets-kursus, dette vil nok først
blive afholdt i foråret 2020.
Sociologisk sommerlejr:
- Der er nu fundet undertitel og dato for sommerlejren:
o Undertitel ”faglighed og fællesskab”.
o Dato 16. – 18. august.
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Det er planen at deltagerne selv slår et telt op, og så skal der skal ligges en plan for mad, det
arbejder sommerlejrgruppen videre på.
Jon og campingpladsen har tilbudt at gå ned til en tredjedel i pris, sådan at teltplads vil koste
100 kr. pr. voksen og 30 kr. pr. barn op til 15 år.
Katrine skal forhøre sig hos Sociologisk Revy på KU, om hvorvidt nogen kunne være have lyst til
at komme og underholde lidt.
Det foreslås at søndagsprogrammet kunne afsluttes med nogle input til, hvad deltagerne kunne
ønske sig af arrangementer mm. fra Sociologiforeningen.
Det er af sommerlejr-gruppen blevet besluttet, at oplægsholderne vil få gratis billet, men ikke
noget yderligere honorar for at deltage.
Transport:
o Der kan evt. arrangeres en bus fra Vordingborg, sådan at dem fra Jylland og andre steder
i landet lettere kan komme frem.
o Det besluttes desuden, at foreningen ser velvilligt på at lokalforeninger og studerende
søger om penge til transport.
o Det er vigtigt at melde ud, at vi som forening er villige til at afhjælpe økonomiske
udfordringer ift. transport.
o Vi kan evt. varsle fra start, at der vil blive arrangeret en form for fælles transport.
Katrine er ved at udarbejde et midtvejsnyhedsbrev, der kan blive sendt en save-the-date i dette.

Nyt fra kommunikationsgruppen (Katrine, Emma, Alberte, Anne-Kirstine):
-

Intet nyt endnu.

Nyt om Dansk Sociologikongres 2020 (Pelle)
-

Der vil blive sendt en officiel henvendelse til Lasse Folke fra CBS.
o Det besluttes at Pelle laver et udkast til denne.
Kongressen vil blive skudt et stykke ind i 2020, og kommer derfor ikke til at finde sted i januar
denne gang.

Kortlægning af sociologien i Danmark (Anna/Katrine)
- Anna og Katrine har besluttet at genoptage ideen om at lave en kortlægning af sociologien i
Danmark.
o Det besluttes at Katrine skal lave et udkast til et design inden næste møde.
- Det besluttes at der skal startes med et besøg til KU, AAU, SDU, RUC og CBS og at det skal blive
gjort muligt at følge med undervejs, bl.a. via instagram sådan at kortlægningen også bliver en
visuel oplevelse.
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Merchandise forslag:
-

Katrine har indhentet nogle forslag til merchandise.
Det besluttes at der skal indkøbes et udendørs roll-up.
o Der skal desuden være QR-koder på dette.
Der skal indkøbes 40 kopper med logo.
Udbyderne af de bæredygtige kuglepenne skal kontaktes og høres om vi kan få en vareprøve.
Der skal indkøbes nye klistermærker

Evt.
- Pelle har været til NSA-møde i Finland.
o Magasinet Acta er kommet videre til en Islandsk redaktion, der har løftet opgaven godt.
o Der er også blevet diskuteret Plan S, som er en overgang til Open Access, hvilket vil have
store konsekvenser for NSA i forhold til udgivelsen af Acta. Der blev ikke truffet en
endelig beslutning, men det var en god og vigtig diskussion.
o Det foreslås at Dansk Sociologiforening kunne holde et arrangement om dette set i en
dansk kontekst.
§ Det vedtages desuden, at foreningen ikke tager en officiel holdning til Plan S,
uden at have diskuteret denne ved et bestyrelsesmøde, da det er et meget
kompliceret emne.
§ Det vedtages derfor at diskutere det ved bestyrelsesmødet i maj. Der skal evt.
inviteres nogen der ved noget mere om Plan S til at indgå i diskussionen.
- Mødet med Djøf flyttes til april.
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