Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening torsdag d. 24.
marts 2022 kl. 17-19, CSS, lokale 16.2.55
Dagsorden
Konstituering af bestyrelsen:
•

Velkommen til nye og gamle medlemmer (Barbara og Alberte)

•

Præsentation og forventningsafstemning (Alle)

•

Valg af næstforperson

Korte orienteringer og oplæg:
•

Sommerlejr (Alberte)
o Vi har budgetteret med afholdelse i 2022. Planlægningen skal igangsættes snarest,
hvis vi ønsker afholdelse.

•

ESA RN 22 midtvejskonference i 2023 (Barbara)
o Mulighed til at blive medarrangør ved evt. værtskab af konferencen på SDU i
Esbjerg.

•

Sociologi Kongres (Barbara)
o DPU aflyste kongressen i år. Hvordan skal vi gribe den næste kongres an?

•

Mødeform (Alle)
o Hvordan ønsker vi, at mødeformen skal være fremadrettet?

Forårets arrangementer:
•

Hvordan ser programmet ud for hhv. forår- og efterårssemesteret? (Alle)

Evt.
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Forventningsafstemning
•

Therese skal på udveksling i efteråret og næste forår og kan være med på Zoom der. Har
arrangeret Sociologi i virkeligheden d. 3/3 2022, og det gik godt. Er frisk på at lave
arrangementer i foråret.

•

Alberte har fokus på overlevering i forpersonsskabet.

•

Kirsten fokuserer på hjemmesiden som webmaster.

•

Vera har en del at se til med sit BA-projekt, men hjælper gerne med arrangementer i
Aalborg.

•

Josefine ser frem til at arbejde med det nye forpersonsskab og hjælper gerne til de næste
arrangementer.

•

Merete er glad for at være blevet valgt ind i bestyrelsen, og glæder sig til at kunne mødes
fysisk om aktiviteter her efter Corona, og vil gerne arbejde videre med det. Er særligt
interesseret i motionssociologi.

•

Emma er meget engageret i forskelligt foreningsarbejde og synes, det er rart at være i gang
efter Corona, selvom det tager meget tid. Kunne tænke sig at opdyrke fokus på
arrangementer for sociologer uden for forskningsverdenen. Er desuden kasserer i foreningen
og fokuserer blandt andet på dette.

•

Jonas skal på udveksling i efterårssemestret. Frisk på at arrangere ting i foråret og brede
arbejdet ud til folk uden for universitetet.

Orienteringer
•

Foreningens sekretær Lene fratræder 30. september 2022.

•

Kassereren er åben for at påtage sig opgaven med medlemssystemet.

Valg af næstforperson
•

Alberte er opstillet til næstforperson.

•

Alberte vælges ved applaus.

Sommerlejr
•

Bestyrelsen har en drejebog til sommerlejr.

•

Hvis der skal afholdes sommerlejr i år, skal processen i gang nu.
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•

Der blev i 2019 afholdt sommerlejr på Møn med sociologi som omdrejningspunkt, hvilket
fungerede rigtig godt.

•

I 2020 blev der ansat en studentermedhjælp til at arrangere sommerlejr, og processen var
godt i gang. Det blev aflyst grundet Corona. Studentermedhjælp lavede en drejebog med en
fuld plan for sommerlejren.

•

Bestyrelsen gemmer drejebogen og tager den op igen til et bestyrelsesmøde i efteråret, så
der er god tid til at forberede sommerlejren til næste år, da der på nuværende tidspunkt ikke
er kræfter til at arrangere sommerlejr i år.

ESA RN 22 midtvejskonference i 2023
•

Barbara sidder i en temagruppe i ESA for Risk and Uncertainty. Gruppen vil afholde en
midtvejskonference næste år. De søger efter et sted til dette, og det kunne fx afholdes på
Syddansk Universitet i Esbjerg med Dansk Sociologiforening som vært.

•

Normalt kommer der 50-70 deltagere til midtvejskonferencen.

•

ESA står for de økonomiske udgifter.

•

Bestyrelsen bakker op om at prøve og afholde midtvejskonferencen i Esbjerg.

•

Et forslag er at gøre meget opmærksom på konferencen online og evt. streame den online.
En bekymring ved at gøre konferencen online/hybrid er, om folk møder op, men der er
opbakning til at gøre papers mm. tilgængelige online.

•

Der ligger et vist organisatorisk arbejde i at arrangere konferencen, og bestyrelsen vil gerne
vide mere konkret om, hvor stort et arbejde, det er at arrangere konferencen. Barbara går
videre med at undersøge mere præcist omkring det praktiske og den økonomiske støtte fra
ESA, fx om der er mulighed for at frikøbe en studentermedhjælp.

•

Bestyrelsen er positivt stemt, og Barbara går videre med at undersøge arbejdsbyrden og de
praktiske omstændigheder.

Sociologikongres
•

Kongressen er blevet aflyst og var i første omgang også udskudt på grund af Corona.

•

Bestyrelsen kunne godt tænke sig at høre en evaluering fra den gruppe, der arbejdede med at
arrangere kongressen.
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•

Tidligere har der været tradition for at afholde kongres hvert andet år, forskudt af den
nordiske kongres, der også ligger hvert andet år. Det passer altså med at afholde kongressen
i 2023.

•

Barbara får en evaluering fra arrangørgruppen og bestyrelsen arbejder videre med, hvem der
kunne afholde kongressen næste gang, evt. i 2023. Punktet tages op igen til næste
bestyrelsesmøde.

•

Josefine laver et udkast til en mail, der kan sendes ud som indbydelse/opfordring til at
varetage afholdelsen af næste sociologikongres. Bestyrelsen kan dele den i deres netværk.

Mødeform
•

Det er svært at samle bestyrelsen, hvis møderne kun afholdes fysisk i København. Det kan
være online, eller fysisk et andet sted. Et forslag er at afholde mødet i Kolding.

•

Der er opbakning til at afholde et af de kommende bestyrelsesmøder i Jylland.

•

Det er dog svært at forsvare at bruge en stor del af budgettet på transport til mødeafholdelse
uden for København.

•

Bestyrelsen arbejder på at planlægge et møde i Kolding i efteråret og desuden et møde i
København i efteråret. Næste møde d. 5. maj er fuldt online. Tidspunktet kan godt rykkes fra
17:00 til 16:30.

Forårets arrangementer:
•

Bestyrelsen brainstormer over arrangementer til foråret.

•

En mulighed er et arrangement om Hakan Kalkans nye bog om et 9-årigt feltstudie på
Nørrebro. Det kan evt. afholdes i samarbejde med Hans Reitzels forlag, ligesom der var et
arrangement i efteråret.

•

Jonas kontakter Marie Bruvik hos Hans Reitzels forlag.

•

Et forslag til tidspunkt er i løbet af maj måned.

•

Et forslag er et online interview med en sociolog, hvilket kunne være en mulighed for et
arrangement med et større navn.

•

Der er pt. en overgangsfase mellem den gamle og nye bestyrelse, hvilket tager tid væk fra at
arrangere åbne arrangementer. Bestyrelsen arbejder på igen at være et semester foran i
programmet fra efteråret.
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•

Et forslag er et arrangement om online-etnografi. Evt. som metodekursus for medlemmer af
foreningen. Merete arbejder videre på det og vil gerne være tovholder på et arrangement om
det i efteråret. Evt. kan man invitere en anden oplægsholder også.

•

Bestyrelsen er åben over for, at der løbende kan arrangeres et digitalt arrangement i foråret.

•

Efterårsprogrammet tages op igen til næste møde.

Evt.
Dansk Sociologi
•

Tidsskriftet er begyndt at arbejde med 3 årlige numre i stedet for 4.

•

Jakob fra redaktionen har efterspurgt en Twitter-profil for Dansk Sociologiforening til bl.a.
at profilere Dansk Sociologi.

•

Der er opbakning i bestyrelsen til at oprette en Twitter-profil og Josefine går videre med
dette.

Repræsentanter
•

David har trukket sig som suppleant fra bestyrelsen, og der er derfor en suppleantpost ledig.

•

Laura har trukket sig som studenterrepræsentant og Vera overgår derfor fra suppleant til
studenterrepræsentant. Der er således en studentersuppleantplads ledig. Et forslag er at finde
en studentersuppleant fra Sjælland.

•

Suppleant og repræsentant kan jf. vedtægterne godt suppleres i løbet af året efter
generalforsamling.

•

Forslag om at lave et SoMe call til en studenterrepræsentant. Josefine udarbejder et udkast
til et opslag. Både for en studentersuppleant og en ordinær suppleant. Her kan der
informeres om, at suppleantposten betyder lige så meget som de andre medlemmer, det er
mere en formel ting at hedde suppleant og ikke ordinært medlem.

Acta
•

Jonas orienterer om processen.

•

Fortroligt punkt, da det drejer sig om ansøgninger.

Lene
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•

Lene stopper som sekretær på Sociologisk Institut d. 30. september 2022. Bestyrelsen skal
derfor finde ud af, hvordan Lenes opgaver kan varetages fremover. Punkt til næste
bestyrelsesmøde.

•

Der er kommet en besked fra Copydan om, at foreningen ikke mere vil modtage
udbetalinger fra dem for Dansk Sociologi, fordi tidsskriftet publiceres som Open Access
med 1 års embargo. Kopiering fra Open Access tidsskrifter vil ikke udløse vederlag fra
Copydan Tekst & Node.
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