Referat for konstituerende bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening
tirsdag d. 27. april 2021 kl. 17-19 på Zoom
Velkommen til nye medlemmer af bestyrelsen
Therese, Mille og Vera (Anna og Pelle)
- Der bydes velkommen til barselsvikar for Alberte, Therese fra Københavns Universitet, og til de to nye studenterrepræsenter, Mille og Vera fra Aalborg Universitet
- De nye medlemmer af bestyrelsen glæder sig til det fremtidige samarbejde
Konstituering
Valg af næstformand, kasserer og sekretær (Anna)
- Pelle peges på som næstformand af Anna, og stiller op som næstformand
- Pelle genvælges som næstformand
- Emma peges på som kasserer af Anna, Emma stiller op som kasserer
- Emma genvælges som kasserer
- Lene genvælges som sekretær
Bestyrelsesmedlemmers interesser og aktivitet i 2021
Runde og diskussion (Anna og Pelle)
- Anna har efter seks år som formand, sidste år som formand i foreningen, da hun fra
næste år ikke kan genvælges. Hun vil i det kommende år fokusere på implementering
af de nye formater, der er udviklet de seneste år.
- Pelle vil gerne støtte op om bestyrelsens gode samarbejde med Dansk Sociologi, dialogen om sociologikongressen i 2022 og arbejdet i Nordisk regi med Nordic Sociological Association
- Anna Sofie vil i det næste år gennemføre metodekurset i intersektionalitet som er skubbet pga. corona, lave et nyt emne i vidensbanken og vil gerne gå videre med at lave
arrangementer med film og talks
- Barbara har ikke så meget tid til fysiske arrangementer, men vil gerne finde flere kandidater til ’månedens sociolog’ i sit netværk
- Emma har travlt med sit nye job i Dansk Sygeplejeråd, men ønsker i det kommende år
at lave arrangementer om ungdom og sociale bevægelser
- Søren vil gerne fortsætte med den aflyste sommerlejr til næste år, og vil derudover
gerne styrke det sociologiske samarbejde mellem CBS og KU
- Nathalie stopper i foreningen, da hun flytter til Frankrig på udveksling
- Therese vil gerne arbejde med, hvordan man formidler og kommunikerer sociologisk
forskning til udefrakommende

-

Vera har interesse for de sociale konsekvenser af corona
Mille glæder sig til at sætte sig ind i foreningen, og hjælpe hvor hun kan

Forårets arrangementer og program
Pandemic societies: a comparative perspective. Konference d. 27. maj (Anna, Pelle, Barbara,
Søren, Nathalie)
- Der er på nuværende tidspunkt 18 projekter der har sagt ja til at deltage i konferencen
- Nikolaj Schultz og Ole B. Jensen har sagt ja til at være keynote med deres bog ’Det
epidemiske samfund’, der har forskellige vinkler inden for corona-forskningen
- Forslag om også at invitere Deborah Lupton fra Australien som keynote for at få et
internationalt perspektiv
- Planen for konferencen er at kombinere de forskellige projekter i workshops, og bringe
grupperne sammen, så de har mulighed for at tale sammen på tværs af deres projekter
Metodekursus (Anna Sofie)
- Da det ikke var muligt at finde et sted og få information ud i tide, skubbes metodekurset
- Oplægsholderne er meget fleksible, men arrangementet bliver ikke på denne side af
sommeren
To online foredrag (Pelle)
- Den nordiske sociologiforening har lavet to videopræsentationer som kan streames, af
de Keynotes, der skulle have talt på den nordiske sociologikonference
- Keynote med religionssociolog Sari Hanafi skal med i forårsprogrammet
Forårsprogram kommer ud snart med ovenstående arrangementer og bliver et online forårsprogram i lyset af corona.
Sociologikongres 2022
Dialog med DPU (Pelle)
- DPU har kontaktet Pelle og vil stadig gerne stå for sociologikongressen i 2022
- DPU undersøger potentielle keynotes
- Processen er sat i gang, og der er opbakning fra bestyrelsen til samarbejde i 2022
Bestyrelsesmøde i NSA
Orientering (Pelle)
- Det er muligt at søge forskningsmidler hos den nordiske sociologiforening og der opfordres til at søge
- Der er startet et projekt om at udbrede nordisk sociologi i Finland
- Konference næste år bliver på Island, efter at konferencen i Oslo blev aflyst

-

Acta Sociologicas redaktion flytter til Danmark i 2023, der skal findes en gruppe til at
overtage redaktionsposten
Jonas og Pelle, der er medlemmer af bestyrelsen i Nordic Sociological Association, vil
gerne udbrede kendskabet til Acta Sociologica mere

Henvendelse fra Dansk Sociologi
Ansøgning om fast tilskud til oversættelse af artikler i forbindelse med manuskriptunderskud
(Anna, Pelle)
- Bestyrelsen inviterer tidsskriftsredaktionen til at sende en skriftlig ansøgning til næste
generalforsamling i 2022. Man ser positivt på at støtte i en nærmere defineret projektperiode på et antal år.
Evt.
-

Forslag om at lave et arrangement om filmen ’70/30’ om klimaaktivisme, og debattere
aktivismesociologi, klima og generationsskifte

