Møde i Dansk Sociologiforening 11. oktober 2022 kl. 16-18 på Zoom

Til stede: Barbara Fersch, Gitte Hegner, Emma Steffensen Bach, Alberte Alsø Dokkedal,
Annette Michelsen la Cour, Matilde Bredsdorff-Larsen
Referent: Matilde Bredsdorff-Larsen

Velkommen til vores nye studentermedhjælp Matilde (Alberte)
-

Matilde er startet som ny studentermedhjælp, og overtager Josefines opgaver i
foreningen. Matilde er desuden ansat i forskningskollektivet gennem KU, med formål
om at skabe relationer mellem Sociologisk Institut og Dansk Sociologiforening.

Fælles møde med Dansk Sociologis redaktion den 18. november (Barbara)
-

Bestyrelsen har besluttet at finde en ny dato for mødet med redaktionen i Dansk
Sociologi. Årsagen er, at mange ikke har mulighed for at møde op. Vi vil gerne have,
at der er ligevægt mellem redaktionen og bestyrelsen, når vi mødes.

-

Matilde sender en Doodle ud med nogle datoer i februar. Når bestyrelsen har besvaret
den, sender vi redaktionen et par forslag til et nyt mødetidspunkt.

-

Poul Poder er vores kontaktperson i redaktionen.

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

Barbara har lavet et udkast til et budget til konferencen.

-

Der plejer ikke at komme underskud til den slags konferencer. Sidst Dansk
Sociologiforeningens kongres blev afholdt (2018), stillede foreningen
underskudsgaranti på 30.000 kr., som der ikke var brug for.

-

Bestyrelsen beslutter, at foreningen skal stille underskudsgaranti til konferencen, og
medregner det med i næste års budget.

Opsamling fra Nordisk Sociologikongres og Acta Sociologica redaktørskab (Jonas)
-

Dette punkt tages op på næste møde, da Jonas ikke er til stede.
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Efterårets arrangementer (alle)
Der er tre arrangementer planlagt for resten af efterårssemestret:
-

8. november i Katedralen på CSS, KU:
● Fælles middag med mad fra Jespers Torvekøkken.
● Bestyrelsen beslutter, at der skal være egenbetaling på 50 kr. for de
deltagende. Resten betales af foreningen.
● Concito kommer og holder oplæg.

-

22. november kl. 16:80-18:30 på AAU i Sydhavnen:
● Debatarrangement om unges mistrivsel.
● Lektor Anne Görlich, Lektor Jørgen Elm Larsen og Lektor Søren Rudbæk Juul
holder oplæg.

-

15. december kl. 15:00 -17:00 på SDU i Esbjerg:
● Arrangement om grænselandsproblematikker i kontekst af Rusland-Ukraine
konflikten med to eksperter, som har forskellige perspektiver på emnet.

-

Tovholderne for arrangementerne sender mere info til Matilde, som laver
promovering på KU og på sociale medier.

Forårets arrangementer (alle)
-

Bestyrelsen tænker over idéer til fremtidige arrangementer, og tager dem op på næste
møde.
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