Referat til bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening
tirsdag d. 6. oktober 2020 kl. 17-19 på zoom
Dagsorden:
•

Efterårsprogram

•

Diskussion – skal vi gå online med vores arrangementer?

•

Hjemmesideudvalget (Vidensbank)

•

SoMe-udvalget (Instagram)

•

Forårets arrangementer – gamle og nye ideer

•

Evt.

Efterårsprogram

Vi har fået plakaten ud med to webinarer (se bilag). Er der flere arrangementer på vej?
-

Vi er glade for, på trods af omstændighederne, at kunne præsentere to webinarer i
efteråret: Sociological Perspectives on the Corona Crisis og Byen og Forbrug – gamle
sociologiske problemer i ny belysning

-

Kalenderen for efteråret er ikke lukket, og det er muligt løbende at tilføje flere
arrangementer

Diskussion – skal vi gå online med vores arrangementer?

Kongres, kurser og oplæg
-

Vi befinder os nu i anden fase af coronaen og dermed af en række ærgerlige aflysninger

-

Vi vedtager derfor en midlertidig strategi om, at alle vores arrangementer bliver online indtil
februar for at undgå spildt arbejde ved at arrangementer aflyses grundet opholdsforbud

-

Hvis et arrangement afholdes i samarbejde med en privat aktør, som gerne vil ligge lokale til
at holde et fysisk arrangement, er dette dog muligt

-

Bestyrelsen ønsker at lave flere interaktive online arrangementer, hvor medlemmer kan
deltage aktivt

-

Vi vil fortsat forsøge at komme med kreative løsninger på arrangementer, og afprøve nye
formater (fx video-byvandring eller online quiz) da det ikke er muligt at vide hvordan
fremtidens Corona-situation ser ud

-

Der afholdes i december en online jule-kahoot. Jonas og Nathalie er tovholdere

Hjemmesideudvalget (vidensbank)

Opsætning af temasider med links til personer - status (Nathalie, Kirsten, Anna). Se det første
eksempel på vores hjemmeside: Arbejds- og arbejdsmarkedssociologi
-

Vidensbanken er blevet stablet på benene og det første tema, Arbejds- og
arbejdsmarkedssociologi er kommet op på hjemmesiden

-

Der er mange som har meldt sig på som kontakter, og der er generelt god stemning om at
udvide vidensbanken

-

I stedet for at have én liste over kontaktnavne skal navne fremover opdeles ud fra
organisation

-

Der skal indsættes hyperlinks til de forskellige institutioner

-

Kirsten og Nathalie laver et udkast til opdeling ud fra institutioner, og opdaterer det på
hjemmesiden

-

Når der er kommet flere temaer på hjemmesiden, skal det tilføjes, at man kan skrive til
Nathalie hvis man ønsker at komme på listen da vidensbanken er inklusiv

-

Søren er tovholder på at lave et tema om klima- og miljøsociologi

-

Jonas er tovholder på et lave et tema om sundheds- og medicinsk sociologi

-

Alberte er på sigt tovholder at lave et tema om social udsathed/velfærdssociologi, muligvis i
samarbejde med VIVE

-

Pelle er tovholder på at lave et tema om pædagogisk sociologi

-

Anna videresender den mail hun har brugt til at invitere folk til arbejds- og
arbejdsmarkedssociologi-temaet til bestyrelsen

SoMe-udvalget (Instagram)

Månedens Sociolog og Månedens Studerende - status (Nathalie)
-

Månedens sociolog har været oppe i tre måneder nu

-

Fremtidigt skal månedens sociolog være mere visuel og hverdagsagtig ved at få flere
opdateringer i løbet af måneden

-

Månedens Sociolog skal opfordres til at dele hverdagslige situationer i løbet af måneden for
at gøre konceptet mere håndgribeligt

-

Nathalie laver nogle grundregler for fremtidige ”månedens sociolog” så der er klare rammer
og sender ud til bestyrelsen

-

Bestyrelsen skal dele konceptet i deres miljøer

Forårets arrangementer – gamle og nye ideer

-

Bestyrelsen drøftede mulighederne for at gennemføre en kongres under de betingelser,
som Covid-19-situationen stiller. Det er vigtigt for foreningen, at der afholdes en kongres, da
det giver mulighed for at styrke det danske sociologiske miljø, og det giver synlighed for
foreningen. Der skal tages kontakt til DPU om det er muligt at afholde en online kongres.
Det er vigtigt at pointere, at en sådan beslutning kun kan træffes i samspil med
arrangørerne

Følgende er en brainstorm over mulige støttende foranstaltninger ved en online-løsning:
-

Det er en mulighed at kongressen bliver gjort online så den ikke skal udskydes endnu et år,
men dette kræver et velfungerende teknologisk system for at blive vellykket

-

Kongressen kunne eventuelt holdes i små time-slots, da det er svært at være på Zoom i en
hel dag

-

En fordel ved at holde kongressen online er at det er billigere, og det derfor ville være
lettere at skaffe markante key-notes og at facilitere små tiltag som workshops

-

Det er vigtigt at holde oplæggende levende og interaktive hvis kongressen skal holdes online

-

Kongressen kan eventuelt være mere tematisk specifik så det bliver mindre abstrakt hvad
det indeholder

-

Hvis kongressen skal være online, skal prisen sættes så det giver mening. Det kan være
billigere eller måske ligefrem gratis at deltage

Evt.

