Referat til bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening
torsdag d. 3. september 2020 på Flakfortet
Dagsorden:

•

Udskudte arrangementer

•

SoMe-udvalget (Instagram)

•

Hjemmesideudvalget (vidensbank)

•

Sommerlejr 2020

•

Fremtidige arrangementer

•

Evt.

Udskudte arrangementer

Hvilke kan vi holde i efteråret 2020 og hvor? (Anna, se tovholdere på bilag)
-

Metodekursus om intersektionalitet, som skulle have været afholdt i foråret
o Ann Dorte og Yvonne som skulle have undervist metodekurset vil gerne afholde det
igen fysisk, men først til foråret

-

Bogarrangement: Byen og forbrug – gamle sociologiske problemer i ny belysning
o Arrangementet afholdes online den 11. november Nathalie laver en billetto, så vi kan
vide præcis hvem og hvor mange der kommer til arrangementet så det er coronasikkert. Derudover skal deltagere bedes om at dowloade smittesporing-app
o Anders Blok, Anja Jørgensen og Bente Halkier holder oplæg og debat, hvorefter det
vil være muligt at købe bogen med 25% rabat

-

Bogarrangement med Andreas Pinstrup
o Andreas vil stadig gerne være med, Emma aftaler nærmere med ham hvordan og
hvorledes det kommer til foregå
o Afholdes muligvis i lokaler på Arbejdermuseet

-

Arrangement om psykisk sårbarhed i samarbejde DJØF

o Pelle og Jonas undersøger muligheder for at afholde arrangementet online i efteråret. Hvis dette ikke er muligt, rykkes arrangementet til starten af næste semester
o Hvis fysisk kan arrangementet holdes i DJØF-lokaler
o Etiske overvejelser skal tænkes ind: Hvordan skal det frames? Hvordan italesætter
man emnet på en ordentlig måde?
o Idéer: DJØF som fagforening – hvordan håndterer man psykisk sårbarhed på en arbejdsplads? Sociologisk vinkel – psykisk sårbarhed i forhold til samfundskulturen
o Relevant emne i forbindelse med hvordan COVID påvirker/har påvirket folks psyke
-

Bruno Latour seminar
o Seminaret afholdes til foråret omkring 1. marts på CSS, dato er ikke fastlagt
o Seminaret foregår i forbindelse med en ny Bruno Latour antologi som et æresseminar, hvor forskellige eksperter diskuterer hans arbejde. Forhåbentlig bliver det muligt
at Bruno Latour selv deltager, muligvis online
o Dansk Sociologiforening støtter arrangementet økonomisk. Medlemmer af foreningen skal kunne deltage gratis
o Nikolaj Schultz skal kontaktes i slutningen af semestret så detaljer om seminaret kan
komme på plads

SoMe-udvalget (Instagram)

Månedens Sociolog og Månedens Studerende - status (Michelle, Nathalie)
-

Månedens sociolog og månedens studerende på Instagram er trådt i kraft med Anna som
månedens sociolog for august, Emma som månedens sociolog for september og Tanja som
månedens studerende for august

-

Konceptet har fået god feedback på de sociale medier og foreningens antal af følgere er steget en del

-

Opdatering fra Anna om at være månedens sociolog: Grundet corona kan det være svært at
komme med små opdateringer da fleste arrangementer foregår online

-

Der skal laves nogle retningslinjer for etik, så vi er sikre på at foreningen kan stå inde for
hvad der bliver postet når det ikke er nogen fra bestyrelsen som er månedens sociolog. Der

skal være nogle faste retningslinjer, så alle er med på at det handler om sociologisk faglighed
-

Nathalie laver et udkast til grundregler for månedens sociolog samt introduktionsmail og
sender til Anna og Pelle

-

Månedens sociolog kan sende videoer og billeder fra deres hverdag til Nathalie, som lægger
dem op på sociale medier

Hjemmesideudvalget (vidensbank)

Opsætning af temasider med links til personer – status (Michelle, Nathalie)
-

Der er ikke arbejdet videre på vidensbank siden møde i hjemmesideudvalget i maj ud over
liste over personer der kunne være kontaktpersoner på forskellige emner

-

Anna har lavet en tekst til temabeskrivelse om arbejde og arbejdsmarked samt en liste over
miljøer og kontaktpersoner med inspiration fra den norske sociologiforenings vidensbank

-

Der skal findes nogle gatekeepers i forskellige sociologiske miljøer som kan spørges om de
vil deltage

-

Når vi har et færdigt eksempel på et tema (temaet om arbejdsmarkedssociologi) kan vi
skrive ud på sociale medier/hjemmesiden om der er nogle der har interesse i at bidrage med
et tema

-

Hjemmesiden/videnbanken skal opdateres hver år efter generalforsamlingen

Sommerlejr 2020

Planlægningsrapport – status (Søren, Emma og Michelle)
-

Sommerlejrudvalget har lavet en meget udførlig rapport med en klar plan for næste års
sommerlejr

-

Rapporten indeholder både madplan, lokation, idéer til oplægsholdere og tidsplan fra 5 måneder før sommerlejren indtil selve sommerlejren

-

Tak til sommerlejrudvalget og specielt Michelle for at lave en så grundig planlægning

Forslag til fremtidige arrangementer

-

Arrangement om sociologiens take på Corona

o Arrangement hvor sociologer der eksempelvis har fået midler til at forske i corona
kan fortælle om deres resultater – first findings af sociologisk coronaforskning
o Muligt at afholde som webinar
o Titel: hvad gjorde coronaen ved os? – undertematikker, som fx hvordan studerer
man en krise, first findings, at studere krise i krisen (krisevinklet metodologi)
o Til maj ville det være en idé at lave et arrangement om de emner der blev tilsidesat i
lyset af corona
-

Filmarrangement
o Online filmarrangement hvor man sammen (hver for sig) ser en film online og derefter diskuterer den
o Eksempel på film: ”Sorry we missed you” af Ken Loach
o Tovholdere: Pelle og Emma

-

Arrangement i forbindelse med bog om samfundsvidenskabelige perspektiver på COVID
o Nikolaj Schultz er ved at udgive en bog kaldet ”Det epidemiske samfund” hvor forskellige sociologer bidrager med kapitler om hvordan corona påvirker samfundet
o Muligt at lave et online arrangement Nathalie kontakter Nikolaj om mulighed for et
sådant arrangement
o Anna, Pelle og Søren vil gerne være med til at stå for arrangementet

