
Protokoll: Sociologförbundet 
2006-03-15 
SCORE, Stockholms Universitet 
 
Närvarande: Ordförande: Antoinette Hetzler (Lund) 
 Vice ordförande: Mikael Carleheden (Örebro) 

Ordinarie ledamöter: Apostolis Papakostas (Södertörn), Anders Petersen 
(Örebro), ErikWesser (Kalmar), Henrik Loodin (Lund) 

 
 
§1 Sammanträdet öppnas 
 Mötet öppnas 2006-03-15 kl. 13.15 
 
§2 Förslag till dagordning 
 Ny dagordning godkännes: nya punkter: §9 Ansvarig utgivare för sociologisk 

forskning. §10 Stipendier till doktorander 
 
§3 Val av protokoll justerare 
 Till Justerare valdes Mikael Carleheden och Anders Petersen. Till mötets 

sekreterare valdes Henrik Loodin 
 
§4 Val av kassör 2006 
 Information: Årsmötet har inte fått fram någon kassör och lämnade över detta 

till nästkommande (denna) styrelse. 
Förslag: Erik Wesser som kassör för 2006 
Beslut: Erik Wesser för 2006 

 
Föregående års bokslut gicks igenom. 

 
§5 Fastställande av arvode till Kassör 
 Information: Föregående arvode till kassör om 10000 kr bedömdes som 

otillräcklig och står inte i paritet med det arbete som kommer behövas att göra. 
Förslag: Höja arvodet under en övergångsperiod och avsätta 30000 kr av 
budgeten till detta ändamål. 
Beslut: Tjänsten som kassör arvoderas till 20000 kr. 10000 kr  går till arbetet 
med hemsidan. 

 
§6 Utse Antoinette och Erik Wesser till nya firma tecknare 
 Förslag: Antoinette Hetzler och Erik Wesser utses som firmatecknare 

Beslut Bifalles 
 
§7 Sociologisk forsknings finansiering 
 Information: Det finns inte något bokslut för sociologisk forskning. 

Tidskriftsbidraget från vetenskapsrådet halverades från 200000 kr till 100000 kr. 
Vilket innebär att tidskriften har fått ett finansiellt underskott. Medlen som går 
till sättning och tryckning är ej befogade och måste minskas. Förbundet har inte 
heller fått löpande information om vad som sker med tidskriften och dess 
utgifter. 
Förslag: Kopplingen mellan förbundet och tidskriften skall bli tydligare. Under 
en övergångsperiod ska en tydligare policy om hur förbundet och tidskriften ska 



förhålla sig till varandra utarbetas. Denna koppling mellan tidskrift och förbund 
ska bli formaliserad. Redaktörskapet bör också vara mer synlig på förbundets 
aktiviteter såsom konferenser och hemsida etc. Till nästa möte kallas även 
redaktören för tidskriften att delta. 
Se även § 9. 
Beslut Att tidskriften fortsätter med en nordisk profil och att ett nummer om året 
är tematiserat med hänvisning till ämneskonferensens. 

 
§8 Förslag till förändring av Segerstedspriset 
 Information: Segerstedspriset kan omvandlas så att även avhandlingar 

innefattas. Eller så kan priset delas och utgöra två priser. 
Förslag: Om det finns utrymme att dela priset så är detta alternativ det bästa, ett 
pris för artikel och ett för avhandling. Ytterligare föreslogs att granskningen av 
texterna sker antingen på institutionerna, som själva utser kandidater till priset. 
Eller så utses oberoende granskare vilka får ett officiellt uppdrag att föreslå 
vilken artikel/avhandling som ska belönas. 
Beslut: Bordläggs till nästa möte då vi en bättre sammanfattning av förbundets 
ekonomi och eventuell budget är ställd 

 
§9 (ny) Utse ansvarig utgivare till Sociologisk forskning 
 Information: Som ett led i att utöka kontakterna mellan förbundet och tidskriften 

bör styrelsen utse ansvarig utgivare för sociologisk forskning. För att visa 
explicit på kopplingen mellan redaktion och styrelse vore det bra om ansvarig 
utgivare är  en styrelsemedlem, helst vice ordförande. 
Förslag Utse Mikael Carleheden (vice ordförande) som ansvarig utgivare för 
tidskriften sociologisk forskning. Ansvarig utgivare ska i fortsättningen vara 
knutet och inkluderat i de löpande sysslor som hör till vice ordförandeskapet. 
Beslut: Bifalles.  

 
§10 (ny) Bidrag till doktorander 
 Information: Nordiska sociologförbundet har föreslagit att doktorander ska 

kunna söka bidrag till att delta på nordiska sociologkonferenser. Detta sker i 
konkurrens och utlyses på hemsidan.  
Förslag: Apostolis Papakostas och Christine Roman utser vilka doktorander som 
beviljas bidrag. 
Beslut: Bifalles 

 
§11 Information från ordförande. Program 2006 

Information: Program för styrelsearbetet 2006 bör formuleras. Sociologin måste 
definiera sitt innehåll jämte de andra samhällsvetenskaperna. I detta arbete ska 
sociologförbundet vara en spindel i nätet, vilket också ska märkas. Förbundet 
ska se till att föra ut den svenska sociologin både inom och utanför akademin. 
Då bör en enhetlig profil arbetas fram under 2006, dels formmässig och dels 
innehållsmässig. Sociologförbundet ska spela en aktiv roll då det gäller att 
förtydliga sociologin som vetenskap. Det behövs visa på sociologin som 
profession, det vill säga var sociologin finns som yrke utanför akademin (arbeta 
med ”tredje uppgiften”). Vi bör även bli bättre på att värva medlemmar och 
kartlägga var potentiella medlemmar finns. En genomgång av stadgarna och 
eventuella förslag till förändringar av dessa ska läggas fram till nästa årsmöte. 
Vad säger stadgarna att förbundet ska göra och vad kan förbundet göra. 



 
Vi bör också titta på vad Danmarks sociologförbund gjort för att ha den 
framgångsrika profil de har. Vi bör även arbeta mer med att korsreferera till 
förbundets olika aktiviteter såsom hemsida, konferenser, föreläsningar, 
tidskrifter, jobbutlysningar etc för att få positiva synergieffekter på 
verksamheten som helhet. 

 
§12 Nästa sammanträde 

Tid: 2006-05-31 
Plats: SCORE 

 
§ 13 Avslutning 

Vi börjar nästa möte med lunch på restaurangen i Kräftriket nära SCORE kl 
12.00 


