Referat til bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening
Onsdag d. 3. juni 2020 kl. 17:00-19:00, online via Zoom

Dagsorden:

•
•
•
•
•
•
•
•

Sommerlejr 2020
SoMe-udvalget (Instagram)
Hjemmesideudvalget (vidensbank)
Orienteringer
Udskudte arrangementer
Nye arrangementer: Latour-antologi, bog af Andreas Pinstrup
Diskussion
Evt.

Sommerlejr 2020
Planlægningsrapport (Søren, Emma og Michelle)
- Sommerlejregruppen udarbejder en rapport til næste års sommerlejr hvor temaet kommer til at være bæredygtighed. Idéen er at forankre de forskellige aktiviteter i noget lokalt,
ved eksempelvis at besøge andelsgårde i området samt madmarkeder. Der lægges en plan
for madlavning, steder der kan besøges i nærområdet, samt idéer til aktiviteter for næste
år.
- Dato for sommerlejren skal fastsættes snarest muligt så det er muligt at booke campingplads samt sognegården til køkken og lokaler. Der besluttes den 21. – 27. august 2021.
- Fokusset for lejren skal ikke alene ligge på grøn bæredygtighed, men bæredygtighed som
et bredere koncept, som eksempelvis i arbejde og socialt.
- Inden sommerferien skal der en teaser for lejren ud på sociale medier.
SoMe-udvalget (Instagram)
Instagram – forslag og diskussion (Michelle, Nathalie)
- Michelle og Nathalie har i samarbejde med dele af bestyrelsen kommet frem til at starte
et koncept på instagrammen med en ”månedens sociolog” og en ”månedens studerende”
- Rammerne for en interviewguide skal sættes, men i starten vil konceptet være rimelig
fleksibelt for at finde ud af, hvad som fungerer. Idéer til spørgsmål kan være:
o ”Rejsen” fra studerende til arbejdsmarkedet som sociolog
o Tidsbillede - Hvad er interessant i sociologien nu?

-

o Temaorienteret spørgsmål – tre sociologer svarer ud fra ét tema
Bestyrelsen skal samle en række sociologer som kunne være interessante at interviewe.
Nathalie og Michelle skal sende et fællesdokument ud hvor informationer om potentielle
interview-personer kan samles

Hjemmesideudvalget (vidensbank)
Planer for fremtiden – diskussion (Michelle, Nathalie)
- Hjemmesideudvalget har holdt møde hvorpå der blev diskuteret en fremtidig vidensbank
på foreningens hjemmeside
- Der er enighed om at skabe en vidensbank med inspiration fra den norske sociologiforenings hjemmeside om fagområder
- Der skal udvælges forskellige emner inden for sociologien, som der så kan findes information om, samt navne på folk som beskæftiger sig med forskning inden for disse emner.
Listen over emner skal ikke ses som udtømmelig, men herimod nogle forsigtige bud på
henvisninger
- Der skal vælges tovholdere til hvert emne, som skal have klare rammer for hvad det indebære
o Anna vil gerne melde sig på emnet arbejdssociologi
o Anna Sofie vil gerne melde sig på enten kønssociologi eller medicinsociologi
- Vidensbanken skal opdateres for døde links og ændre enten halvårligt eller årligt. Dette
skal gøres af studenten, så det ikke virker uoverskueligt at melde sig som tovholder
- Der skal oprettes et fællesdokument hvor alle i bestyrelsen kan skrive idéer til emner og
forskere der kan henvendes til
- Kirsten skal opdatere fonden til hjemmesiden så den fremadrettet bruges til overskrifter
Orienteringer
Udskudte kongresser – Dansk og Nordisk Sociologikongres (Anna og Pelle)
- Dansk Sociologikongres er udskudt til enten november eller starten af 2021 alt efter hvad
der bliver muligt i efteråret
- Der afholdes generalforsamling i NSA den 2/9 hvor det er muligt at deltage online. Det er
en god idé hvis suppleanter kan deltage. Til generalforsamlingen skal det besluttes, hvem
der skal have værtskabet for NSA – muligvis Norge. Jonas skal sende et zoom-link ud, så
bestyrelsen kan deltage.
- ISA kongressen i Brasilien er udskudt til februar 2021
- ESA kongressen bliver sommeren 2021

Udskudte arrangementer (Anna, Nathalie)
- Nathalie laver liste over hvilke arrangementer der er udskudt fra foråret og sender den til
Anna. Når der er mere information om, hvad der er tilladt efter sommeren skabes der et
overblik over hvilke arrangementer der bliver afholdt i efteråret

Nye arrangementer: Latour-antologi, bog af Andreas Pinstrup (Anna og Emma)
Latour-antologi
- Foreningen bevilliger 5000 kr. i støtte til keynotes til Bruno Latour seminar på betingelse
af, at vores logo fremgår af al annoncering samt medlemmer af foreningen kan deltage
gratis
- Forslag til om Latour kan være med online hvis det ikke er muligt at deltage fysisk

Bog af Andreas Pinstrup
- Andreas er meget fleksibel og vil gerne være med til at lave arrangementer på alternative
måder. Eksempler på dette kunne være:
o Samarbejde med projekt på RUC
o Online tiltag – mulighed for at afholde arrangementet allerede i juni
o Udendørs fysisk arrangement med færre deltagere – muligvis i det lille amfiteater
i fælledparken
- Emma tager fat i Andreas for at undersøge kreative tiltag
Diskussion
Sociologiens rolle under corona krisen (Pelle)
- Der har været dialog i NSA om hvordan forskellige forskningsprojekter og sociologiens
rolle i COVID-19 kan integreres i norden, da der i forvejen er samarbejde og forskellig
håndtering af pandemien i de nordiske lande
- Under finanskrisen var det primært økonomerne der fyldte i debatten, hvor det nu er vigtigt at sociologien er på forkant til at bidrage. Acta Sociologica har lavet et call for papers
til artikler der kan belyse hvordan sociologer kan bidrage til krisen. Sociologien kan undersøge andre vinkler på krisen end sundhed, som eksempelvis frihed
- Der kan dannes et overblik over de sociologer i Danmark og Norden der har fået bevillinger
til at lave projekter om COVID-19
- På sociologikongressen kunne det være spændende at have et panel med de sociologer
der har beskæftiget sig med coronakrisen. Pelle vil gerne være tovholder på at lave en
kortlægning over dette

Evt.
Eksempler på forskning angående COVID-19:
- { HYPERLINK "https://veluxfoundations.dk/da/content/humanistiske-og-samfundsvidenskabelige-forskere-dokumenterer-covid-19-krisens-konsekvenser" }
- { HYPERLINK "https://dff.dk/forskningsprojekter/database?SearchableText=Civilsamfundets+mobilisering+af+frivillighed+og+hj%C3%A6lp+under+coronakrisen" }

Der ønskes god sommer til alle.

