Dagsorden til bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening
mandag d. 2. december 2019 kl. 17-19:00, Søndre Campus, Njalsgade 80, bygning 27,
lokale 27.3.23
Besøg fra Antropologforeningen
- Velkommen til Patricia Frederiksen fra Antropologforeningens bestyrelse
- Patricia vil fortælle om foreningens baggrund, status (medlemstal), virke (arrangementer,
tidsskrift mm.) samt visioner for fremtiden
- Hun tager også et par eksemplarer af tidsskriftet antropologi med til mødet
- Læs om foreningen her og her
Korte orienteringer
- Nye studentermedhjælpere (Anna/Pelle)
- Nyt nummer i Sociologisk Magasin (Katrine/Anna)
- Sociologinyt 2019 (Katrine/Anna)
Diskussionspunkter
- Tidsskriftet Dansk Sociologi 2019: status (se vedhæftede bilag)
- Opstilling af kandidater til valg i februar: bestyrelse, internationale org. Suppleanter
- Generalforsamling og arrangement i uge 9 – open access ideen
- Dansk Sociologkongres på DPU i Emdrup (26-27/3)
- Forårets program i øvrigt: bogpræsentation, metodekursus intersektionalitet, DJØFarrangement om psykisk sårbarhed, Garfinkel-arrangement med MIX
- Sociologisk Sommerlejr (kort status fra undergrupperne)
Evt.

Besøg fra Antropologforeningen
-

Patricia fra Antropologforeningen præsenterer foreningen.
Antropologforeningen har et fast bestyrelsesmedlem, som sidder med ved redaktionsmøde i
tidsskriftet, for at holde en god forbindelse.
De har 2 udgivelser af tidsskrifter om året.
Prisen for medlemskab pr. år uden tidsskriftet er 125 kr., mens prisen for medlemskab med
tidsskrift er ca. 375 kr. pr. år.
Antropologforeningen har 400 betalende medlemmer, hvoraf de fleste har det store
abonnement.
Der er enighed om, at det kunne være en mulighed at lave et samarbejdsarrangement mellem
antropologforeningen og sociologiforeningen.
o Det foreslås, at der kunne laves et fællesarrangement omkring tidsskrifterne, evt. en
fælles tidsskriftreception- eller fest.

Korte orienteringer
Nye studentermedhjælpere (Anna/Pelle)
- Katrine har fået job på sit nuværende praktiksted. Der skal derfor findes en ny student pr. 1.
februar.
- Anna og Pelle har besluttet at slå to studenterstillinger op. Én som den faste
studentermedhjælper og én som er en projektstilling af 7 måneders varighed, som hjælp til
planlægningen af Sociologisk Sommerlejr.
Nyt nummer i Sociologisk Magasin (Katrine/Anna)
- Katrine har sendt Anna et udkast til Sociologisk Magasin, der skal udkomme inden jul som en
julegave fra foreningen.
- Magasinet præsenterer nogle forskellige og personlige portrætter fra hver af de tre rene
sociologiuddannelser.
- Det besluttes at Pelle og Anders skal læse magasinet igennem og komme med rettelser og
kommentarer.
Sociologinyt 2019 (Katrine/Anna)

-

Der er sendt indkaldelser ud, til alle som skal indsende beretninger.

Diskussionspunkter
Tidsskriftet Dansk Sociologi 2019: status (se vedhæftede bilag)
- Diskussionen flyttes til næste møde.
- Anna kan dog fortælle, at hun har været i dialog med tidsskriftet. Det tredje nummer er sendt
afsted, og forventes at komme før jul.
- Det fjerde nummer kommer først næste år.
Opstilling af kandidater til valg i februar: bestyrelse, internationale org. Suppleanter
- Marie har meddelt, at hun gerne vil give sin plads i bestyrelsen videre.
- Anders har meddelt, at han ønsker at stoppe i bestyrelsen, og vil forsøge at finde en ny
repræsentant hos Rockwoolfonden.
- Anne-Kirstine har meddelt, at hun gerne vil stoppe som ordinært medlem, men gerne vil
fortsætte som suppleant.
- Emma, Jonas og Søren har alle afsluttet deres uddannelser, og vil gerne fortsætte som ordinære
medlemmer.
- Elisabeth har besluttet at træde tilbage som æresmedlem af bestyrelsen.
- Jonas vil prøve at finde en ny student fra Aalborg til at overtage hans plads.
- Det aftales, at alle skal sprede ordet om muligheden for at komme ind i bestyrelsen i deres
netværk.
Generalforsamling og arrangement i uge 9 – open access ideen
- Barbara har kontaktet Jon Tennant, som gerne vil komme til et arrangement om Open Access,
hvis han er i Europa den pågældende dag.
o Hvis ikke har han andre ideer til oplægsholdere.
o Søren har også fundet et godt bud på en spændende person at have med; Michael
Svendsen fra KU.
o Arrangementer og generalforsamlingen vil finde sted tirsdag d. 25. februar 2020.
Sociologisk Sommerlejr (kort status fra undergrupperne)
- Søren og Emma har kontaktet flere spejderhytter, men mange steder er helt booket i august.
- De stiller spørgsmålstegn ved, om det er for stor en arbejdsbyrde for de to alene. Begge synes
dog at den nye beslutning om at hyre en student, ændrer på det på positiv vis.
- Det besluttes, at bestyrelsen giver projektgruppen og formandskabet mandat til at træffe
beslutninger angående sommerlejren, da der er lang tid til næste møde.

Dansk Sociologkongres på DPU i Emdrup (26-27/3)
- Der er kommet call ud nu.
- Det aftales, at Katrine videreformidler dette til foreningens kontakter i de sociologiske miljøer.

-

Katrine sender det også til bestyrelsen, som kan sprede meddelelsen i deres netværk.

Forårets program i øvrigt: bogpræsentation, metodekursus intersektionalitet, DJØF-arrangement
om psykisk sårbarhed, Garfinkel-arrangement med MIX
- Arrangementet med MIX CPH bliver 9. 10. eller 11. januar.
- Metodekursus om intersektionalitet:
o Jonas har lavet en aftale med Anne-Dorte Christensen om at afholde kurset i marts eller
april.
o Kurset bliver meget praksisnært, og bliver sandsynligvis afholdt i København.
- Planlægning af arrangementet om psykisk sårbarhed bliver først i slutningen af januar.
Arrangementet skal ligge i slutningen af foråret, i enten april eller maj.
- Alberte vil gerne overtage projektet om bogreceptionen for ”Sociologiens problemer”. Anna
sender det relevante materiale til Alberte.

Der ønskes god jul og godt nytår til alle.

