Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening
torsdag d. 26. august 2021 kl. 17-19 i 16.1.62, CSS
Dagsorden:
•

Velkommen til vores nye studentermedhjælp

•

Efterårets arrangementer og program
o Intersektionalitet
o Analyse og Tal om algoritme

•

Sociologikongres 2022
o Dialog med DPU

•

Socialt arrangement
o Er det muligt (jf. corona) og er der stemning for dette?

•

Evt.

Velkommen til vores nye studentermedhjælp
-

Velkommen til vores nye studentermedhjælp, Josefine. Josefine er ansat i ca. 1 år med
mulighed for forlængelse.

Efterårets arrangementer og program
Intersektionalitet
-

Arrangementet har været udskudt mange gange pga. corona og har ændret format fra at være
et metodekursus til et oplægsformat. Beskrivelsen er ændret til forskellige gruppers brug af
intersektionalitet.

-

Jonas går videre med at aftale lokalitet mm., så det kan komme i efterårsprogrammet i start
september.

Analyse og Tal om algoritme
Anna har talt med Tobias Bornakke om et arrangement om den algoritme om hate speech, de har
udviklet i Analyse og Tal.
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-

Det er igen muligt at holde arrangementer på campus med ekstern deltagelse, så
arrangementet vil finde sted på CSS.

-

Josefine står for det praktiske angående lokale og forplejning (hvis tilladt med corona).
Therese og Mille er tovholdere.

-

Dato er i september og fastsættes snarest, så plakat for programmet kan komme ud.

Online-oplæg fra Nordic Sociological Association (NSA)
-

Efter planen kommer der et online-oplæg i løbet af efteråret.

Forespørgsel på faglige arrangementer fra SoFiA i Aalborg
-

Man kan overveje at samarbejde med Aalborg om forskellige arrangementer, der kan have
base i Aalborg og eventuelt også afholdes i København.

-

Ift. afholdelse af arrangementer er det er muligt at søge penge hos Dansk Sociologiforening.

Ide til workshop om ”oversættelse” af sociologisk forskning til letforståelig formidling
-

Forslag om workshop om lettilgængelig formidling af sociologisk forskning, fx med fokus
på, hvordan sociologer kommunikerer sociologi.

-

Pelle og Anna har skrevet om et stigende tempo i sociologisk forskning under corona i form
af en videnskabelig ’comment’. Dette er også en mulig vinkel.

-

Therese arbejder videre med at se på, hvem der kunne være med til at lave en workshop om
hvordan sociologer navigerer og formidler i medieverdenen og en mere præcis vinkel frem
mod næste møde.

Ide til arrangement om samskabelse og brugerinddragelse
-

Forslag om arrangement om samskabelse og brugerinddragelse. Jonas arbejder videre med
det og kontakter folk på bl.a. sundhedsområdet med henblik på et muligt arrangement.

Sociologikongres 2022
Dialog med DPU (Pelle)
-

Vi har talt med DPU. Temaet bliver cirka det samme som da kongressen var planlagt i 2020
(optimeringslogikker ift. uddannelsespædagogik og sociologi). I 2020 var de langt med
planlægningen, hele programmet var lavet og der var mange tilmeldte.
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-

Det bliver formentlig i ultimo marts hos DPU.

-

Der er mulighed for et blended format, hvor oplægsholdere evt. kan deltage online, evt. med
fysisk panel.

Socialt arrangement
Er det muligt (jf. corona) og er der stemning for dette?
-

Bestyrelsen vil gerne afholde et socialt arrangement, gerne hurtigst muligt.

Evt.
Månedens sociolog
-

Er taget op igen fra august. Der er planlagt månedens sociologer for september og oktober.

-

Bestyrelsen må gerne præsenteres som månedens sociolog.

-

Bestyrelsen tænker videre over mulige fremtidige personer. Husk at også praktikere kan
være månedens sociolog.

-

Forslag om en opsamling (julekalender) i slutningen af året.

”Hvad kan jeg blive?”-arrangement
-

Therese har været med til at lave bogen Sociologi i virkeligheden, udkommet på Columbus.
Med udgangspunkt i denne kan man arrangere oplæg/workshops for de nye studerende lidt
senere på semestret. Therese tager kontakt til andre, der har været med til at lave bogen.

Bestyrelsen
-

Anna kan ikke genvælges som formand til generalforsamlingen i februar grundet
vedtægterne. Hun udtræder hermed fra bestyrelsen.

-

Pelle stopper desuden som næstformand og medlem af bestyrelsen til næste
generalforsamling efter mange år i foreningen. Grundet rotationsprincippet i vedtægterne
udtræder Pelle også af bestyrelsen af Nordic Sociological Association. Der vil derfor også
være en ledig plads i NSA.

-

Bestyrelsen skal arbejde på at finde nyt formandskab.

-

Punktet tages op igen til næste møde.
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Kandidattur på Aalborg Universitet
-

Jonas har fået en henvendelse fra studievejledningen i Aalborg ang. kandidattur til
København. De har en tur til København i oktober og har spurgt om mulighed for oplæg
eller lignende fra foreningen. De kommer ca. 50 studerende.

-

Jonas og Mille kontakter Aalborg for at høre, om et samarbejde med Hans Reitzels Forlag er
en ide.
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