Dagsorden til bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening
mandag d. 20. april 2020 kl. 17:00-19:00, online via Zoom
Konstituering
Valg af næstformand, kasserer og sekretær (Anna)
- Pelle valgt som næstformand
- Emma valgt som kasserer
- Lene valgt som sekretær
Bestyrelsesmedlemmers interesser og aktivitet i det kommende år
Runde og diskussion (Anna)
- Velkommen til de nye studenterrepræsentanter Tanja og Laura
- Kort præsentation af bestyrelsens medlemmer
- Metodekursus om intersektionalitet skydes til det er muligt at afholde
fysisk
Sommerlejr 2020
Skal vi fastholde eller udskyde til næste år? (Søren, Emma og Michelle)
- Sommerlejrgruppen har været oppe og besøge området og har valgt at
temaet for sommerlejr skal være bæredygtighed
- Det har været svært at finde oplægsholdere da det er tvivlsomt om
sommerlejren bliver til noget i år grundet COVID-19
- Diskussion om hvilket signal det sender at holde en sommerlejr midt i
en sommer fyldt med aflysninger og hvor det kan virke usolidarisk at
opfordre folk til at bevæge sig rundt i landet
- Sommerlejren skydes til 2021
- Det overvejes om der skal laves et online arrangement som alternativ.
Dette kunne evt. have samme tema om madsociologi og bæredygtighed
- Planlægningen for sommerlejren fortsætter for at have en slagplan for
2021 klar i god tid
Orienteringer
Udskudte kongresser – Dansk og Nordisk Sociologikongres (Anna og Pelle)
- DPU vil fortsat gerne være vært for Dansk Sociologikongres, og udskyde
det til november, hvor det måske vil være muligt at have Hartmut Rosa
som oplægsholder

-

Den ekstra ventetid skal bruges til at promovere kongressen mere for
at få den bredere ud
NSA-kongressen er indtil videre skudt til 2021 for at sikre at det kan
afholdes fysisk
NSA-kongressen afholdes i Norge
I august er der generalforsamling i NSA over zoom
ISA-kongressen er også rykket til 2021, men uvist hvornår da der
kommer mange mennesker

Kommende arrangementer – udskudte arrangementer, tilføjelser og nye ideer?
(Anna og Nathalie)
- Metodekursus om intersektionalitet afholdes på den anden side af
coronaen. Jonas og Anna Sofie er tovholdere og de tilmeldte er
informeret om udskydelsen af arrangementet
- Arrangement om Byen og Forbrug er også skudt til efteråret
- Arrangement om psykisk sårbarhed i samarbejde med DJØF er stadig
oppe og vende, men planlægningen er endnu ikke i gang
- Stemning for at holde et COVID-19-relateret arrangement
- Nikolaj Shultz udgiver antologi om Bruno Latour og vil gerne lave et
seminar om dette. Han har søgt om støtte fra foreningen hvilket er gået
i gennem

Input fra studentermedhjælperne (Nathalie og Michelle)
- Nathalie og Michelle har lavet en markedsføringsrapport, hvori der er
idéer til hvordan foreningen fortsat kan markedsføres
- Da der er mange idéer, skal der fokuseres på enkelte af dem og skabes
nogle små udvalg der kan føre det videre
- Kirsten, Emma, Tanja, Michelle og Nathalie holder møde om vidensbank
- Kirsten, Michelle og Nathalie holder møde om sociale medier

