Referat til bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening
Torsdag d. 28. januar 2021 kl. 13-15 på Zoom
Dagsorden:
• Sociologinyt og generalforsamling
• Forårets arrangementer og program
• Sociologikongres 2022
• Valg til bestyrelsen
• Hjemmesideudvalget (vidensbank)
• SoMe-udvalget (Instagram)
• Henvendelse fra Dansk Sociologi
• Beslutning om vikar for Alberte
• Evt.
Sociologinyt og generalforsamling
Status og publicering (Nathalie, Anna)
- Sociologi-Nyt er næsten færdigt, og der er modtaget beretninger fra alle de
forskellige institutioner
- Foreningen har gentaget sidste års budget for at fortsat kunne lave nationale, lokale
og internationale arrangementer
- Der er tre punkter der skal bruges penge på i 2021: arrangementer, sommerlejr og
kongres
- DPU vil gerne stå for en kongres i 2022, så posten ”kongres” skal omdøbes til
”konference” så vi i stedet kan afholde en online endagskonference i 2021
- Da det pga. pandemien er uvist om og hvordan det muliggøres at afholde
sommerlejr, er det ikke sikkert at der kan holdes en sommerlejr i 2021,
- Sommerlejr og konference sættes sammen til en post med overskriften
”Sommerlejr/konference” for at indikere at det prioriteres at gennemføre en af de
to poster
- Der skal være en tydelig note i budgettet som beskriver ovenstående
- Sommerlejr/konference budgetteres til 35.000 kr.
Dato for generalforsamling (Pelle, Anna)
- Generalforsamlingen bliver den sidste uge i februar. Anna og Pelle sender en dato
ud snarest muligt
- Da det ikke er muligt at mødes fysisk, bliver der ikke noget arrangement før
generalforsamlingen, da det ville blive for mange timer på Zoom

-

Der holdes et arrangement hen over foråret i stedet

Forårets arrangementer og program
Metodekursus slut forår (Anne Sofie)
- Metodekurset holdes fysisk den 27. maj, hvis muligt
- Oplægsholderne vil stadig gerne være med, og da der sidste år var ca. 8 tilmeldte,
vurderes det muligt at kunne gennemføre fysisk
- Arrangementet sættes på programmet og Nathalie går i gang med promovering, når
det nærmer sig
Andreas Pindstrup (Emma)
- Emma var ikke til stede til mødet, men hun gøres opmærksom på at aftale en dato
med Andreas
Forslag: 1-dags online seminar om Covid-19 projekter
- Det er en god idé at gøre noget for foreningens medlemmer, så vi kan se hinanden
og bekræfte hinandens tilstedeværelse
- Der er plads i budgettet til at lave online facilitering af et arrangement, men ellers
er det muligt at gøre på Zoom, hvor deltagerne sendes ud i ”break-out rooms”
- Barbara vil gerne stå for organisering
- Pelle vil gerne være tovholder og kontakte den nordiske forening (NSA)
- Anna og Søren sidder begge med corona-projekter og kan derfor repræsentere
deres to institutioner
- Seminaret holdes ideelt i foråret 2021
- Barbara indkalder snarest til et møde, så der kan diskuteres form og indhold på
arrangementet
Sociologikongres 2022
Henvendelse fra DPU (Pelle)
- DPU har trukket sig fra at stå for en online kongres, men vil gerne holde en fysisk
kongres i 2022
- Vi skal have faste struktur, tema og dato på kongressen fra DPU senest i marts, så vi
ikke kommer bagud
Valg til bestyrelsen
Hvem er på genvalg? (Nathalie)
- Pelle, Barbara, Anna Sofie og Pia er på genvalg
- Pelle, Barbara, Anna Sofie genopstiller, vi har ikke fået noget at vide fra Pia endnu

-

Therese Bay-Smidt Christensen opstiller som barselsvikar for Alberte

Hjemmesideudvalget (vidensbank)
Forslag til nye temasider – køn, militær mm. (Nathalie, Kirsten, Anna).
- Vi har modtaget to henvendelser angående vidensbankene om hhv. køns- og
militærsociologi
- Militærsociologi er svært at skabe en vidensbank om, hvis det kun er et lille felt.
Hvis der kan samles en bredere kreds, kunne det være en mulighed
- Det drøftes hvorvidt de, som har henvendt sig om kønssociologi kan slå sig sammen
med Anna Sofie og lave en temaside om kønssociologi
- Nathalie skriver tilbage til henvendelserne med foreningens forslag
SoMe-udvalget (Instagram)
Månedens Sociolog og Månedens Studerende - status (Nathalie)
- Månedens sociolog kører fint, og der er planlagt frem til april
- For at få flere studerende, skal der laves en skabelon, som kan sendes rundt
Henvendelse fra Dansk Sociologi
Ansøgning om tilskud til oversættelse (Anna)
- Dansk Sociologi har ansøgt om et tilskud til at oversætte artikler til tidsskriftet fra
fremmedsprog som fx fransk og tysk
- Der er først tale om en specifik artikel, ”La grande decentration”, som ville kunne
indgå i tidsskrift nr. 4 2020, og så på videre sigt flere artikler
- Det drejer sig om et beløb på mellem 10- og 15.000 kr.
- Foreningen vil gerne støtte den første oversættelse, men diskussionen om videre
støtte skubbes til et fremtidigt bestyrelsesmøde
- Note: Pelle erklærede sig inhabil under dette punkt og deltog ikke i diskussionen og
beslutningen
Beslutning om vikar for Alberte
(Alberte, Anna)
- Foreningen godtager Therese Bay-Smidt Christensen som barselsvikar for Alberte
Evt.

