Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening den 23. august 2022
kl. 16-18
Deltagere på mødet: Alberte Alsø Dokkedal, Barbara Fersch, Emma Steffensen Bach, Morten
Wendler Jørgensen Anette Michelsen la Cour, Mille Vinther, Therese Bay-Smidt Christensen,
Vera Kwede, Lene El Mongy.
Referent: Alberte Alsø Dokkedal

Organisatoriske nyheder: Ny sekretær på SDU Esbjerg til at overtage efter Lene, Gitte
Hegner, ghh@sdu.dk (Barbara)
•
•

Gitte startede på SDU den 15. august og overtager Lenes opgaver.
Der aftales overdragelsesmøde mellem Lene, Barbara og Gitte.

Kollaboration med ESA RN 22: Midterm Konference (Barbara)
•
•
•
•
•
•

Det ser ud til, at konferencen bliver til noget. Fortsat med Dansk Sociologiforening som
kollaboratør.
Der er næsten en organisationskomite på plads i Esbjerg.
Det skal afgøres, hvilken organisation, der varetager underskudsgarantien.
Emma: Plejer der at være underskud? Hvad er der ellers af erfaringer? Måske skal der
sættes et maks. beløb på underskudsgaranti.
Barbara indsamler erfaring fra den tidligere arrangør.
Arrangementet afholdes i ultimo oktober 2023.

5th Council of National Associations conference ISA (Barbara)
•
•

ISA har inviteret Barbara til konference. Man kan kun deltage med invitation, hvor en
repræsentant fra hver national forening inviteres.
ISA betaler hotel, men betaler ikke transport for de ”rige” lande. Barbara påtænker at
tage toget til Solevinen, hvor konferencen afholdes.

Planlægning af fællesmøde med redaktion i Dansk Sociologi (Alberte)
•
•
•
•

•

Vi vil gerne afholde et møde med Dansk Sociologi, hvor vi får diskuteret de mulige,
samarbejder der kan være mellem foreningen og redaktionen.
Redaktionen afholder møder den 26. september og 18. november – måske det
fællesmøde kan afholdes i den her forbindelse.
Anette: Det interessante må være at finde ud af, hvilke nedslagspunkter, der kan være
fælles for redaktion og forening.
Emma: Vi skal sikre synergi mellem arrangementer. Har redaktionen lyst til det? Vi har
tidligere været meget påpasselige over om vi overtrådte den redaktionelle frihed. Vi vil
ikke andet end at bakke op omkring udgivelserne og ikke blande os. Men samarbejdet
kan være frugtbart for begge parter.
Barbara og Alberte går sammen om at formulere et skriv om vores hensigt med mødet
og kontakter redaktionen med forslag om mulige datoer for et fælles møde.
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Ny studentermedhjælp (Alberte)
•

•
•
•

Vi har haft en lidt langsommelig og besværlig proces, som nu er endt med at vi afventer
at se ansøgninger fra KU-opslag. Hvis der ikke findes relevante kandidater der, så vil vi
forsøge os med at rekruttere gennem egne kanaler og evt. fortage ansættelsen i
samarbejde med AAU i Sydhavnen.
Alle i bestyrelsen må gerne lytte på vandrørene om, de kender relevante kandidater til
stillingen særligt blandt bachelorstuderende.
Ender vi med at rekruttere gennem vores netværk og uden om opslag kan ansættelsen
ikke være på mere end et år.
T.o. kan stillingen beskrives således:

Arbejdsopgaverne for Dansk Sociologiforening indbefatter:
•
•
•

Planlægning, koordinering og afvikling af foreningens arrangementer
Kommunikations- og formidlingsopgaver bl.a. på foreningens hjemmeside og sociale
medier
Mødefacilitering og referatskrivning ved foreningens bestyrelsesmøder og
generalforsamling.

At løfte opgaverne for Dansk Sociologiforening kræver lige dele selvstændighed, drive og godt
humør.
Drøftelse af bankskifte (Morten)
•
•
•
•
•

Se vedlagte PowerPoint med information om Mortens research.
Der er forskellige overvejelser til debat fx vedr. oprettelsesgebyr og løbende
omkostninger.
En af de vigtigste overvejelser er, hvordan deres Netbank fungerer.
Bestyrelsen prioriterer, i øvrigt også at banken har en grøn profil.
Foreløbig konklusion er, at Morten (sammen med Gitte) arrangerer et møde med
Fælleskassen, hvor de for afklaret funktionaliteten af netbank mm. Lever Fælleskassen
ikke op til vores forventninger, så er anden prioritet Arbejdernes Landsbank.

Efteråret arrangementer (alle)
•

•

Unges mistrivsel: Anne-Kirstine
o Anne-Kirstine er ikke til stedet ved mødet, men vi har modtaget besked om, at
hun har et arrangement klar til efteråret.
o Arrangementet handler om unges mistrivsel og oplægsholderne er på plads.
o Bestyrelsen foreslår, at arrangementet afholdes i oktober måned på AAU i
Sydhavnen.
Sociologisk Folkekøkken: Morten og Vera
o Køres for sociologistuderende. Ideen er at starte med et appetizer-oplæg på 1015 minutter (muligvis af Morten) og efterfølgende afholdes en samtalemiddag.
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•

•

o Der er en konkret kontakt til CONCITO, som har udviklet konceptet omkring
samtalemiddage. Der skal laves en konkret aftale og findes et tidspunkt. Det skal
afgøres, hvad folk skal spise og hvor meget skal de betale?
o Emma: Det kan være en god ide med en symbolsk egenbetaling, da det er med
til at forpligte folk til at møde op.
o Forslag om egenbetaling på 20-30 kr. og at foreningen dækker fx 100 kr. pr.
person. Det endelige beløb afhænger dog af menuen, antal deltagere mm.
o Hvis konceptet fungerer, kan det måske overføres til lokalforeningen i Esbjerg.
o Emma: Hjælper gerne med at pynte op mm. ifm. afvikling af arrangementet.
o Mille: Hjælper med det organisatorisk – online.
o Det foreslås at afholdelsen bliver i november måned i kantinen eller Katten på
CSS.
Relationen mellem videnskab og politik: Morten og Vera
o ”Lav energi-arrangement”, hvor tanken er at lave et salonagtigt arrangement.
o Enten med udgangspunkt i et interview med Frederik Appel, og måske nogle
samtalekort til deltagerne for at kunne tage en plenumdiskussion og samle op
på den måde.
o Afholdelse påtænkes i september/oktober måned i Forskningskollektivet på CSS.
Grænselandsproblematikker: Anette og Barbara
o En tidligere studerende, har arbejdet med expats i Rusland. Ideen er at invitere
hende til at tale om sine erfaringer med Rusland. Hun har boet i Moskva i 3-4 år.
o Det skal suppleres med input fra en polsk grænseregionsforsker. Hun forker i,
hvordan er forholdene i grænseregioner.
o Tanken er at Rusland og Ukraine skal bruges som case – uden, at vi bevæger os
ind på et politisk område.
o Der er således både et mikrosociologisk plan og et forskerrettet plan.
o Tanken er, at der er interessant for de studerende, også fordi hun er dimittend
fra SDU.
o Arrangementet er stadig i ideudviklingsfasen, men hvis muligt kan det afholdes i
november på SDU i Esbjerg.

Eventuelt
•
•

•

Frem til, at der bliver ansat en ny student, har Emma meldt sig til at producere visuelt
materiale til vores sociale medier.
Herunder promovering ifm. studiestart og diverse arrangementer. Det er derfor vigtigt,
at man sender en beskrivelse af sit arrangement og evt. billeder af oplægsholdere til
Emma i god tid, så hun kan udvikle materialet og dele de på SoMe.
Barbara tager ansvaret for at administrere foreningens Twitter-profil.
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