
Protokoll: Sociologförbundets styrelse 
2006-05-31 
Sociologiska institutionen, Lunds Universitet 
 
Närvarande: Ordförande: Antoinette Hetzler (Lund) 
Vice ordförande: Mikael Carleheden (Örebro) 
Ordinarie Ledamöter: Ulrika Schmauch (Umeå), Erik Wesser (Kalmar) och Henrik Loodin 
(Lund)  
 
 
§1  Sammanträdet öppnas, dagordningen godkänns med tillägg för paragraferna 11 , 

yttrande om Eva Lundgrens utredare (se Årsmötesprotokoll § 11) och 12, 
Godkänna Erik Wesser som firmatecknare för Sociologisk forskning. 

 
§2  Henrik Loodin väljs till justerare 
 
§3 Information: För att värdinstitutionen för Årskonferensen ska slippa ligga ute 

med så mycket pengar och för att öka sociologförbundets utrymme i media mm 
har det föreslagits att göra det möjligt att använda sig av sponsorer. Styrelsen 
beslutar att godkänna användandet av ett begränsat antal sponsorer och att 
dessa sponsorer i utbyte kan använda årskonferensen som ett led i utbildningen 
för sin personal. Sponsorerna skall utses i samråd med förbundets ordförande 
och viceordförande och får inte påverka den vetenskapliga friheten under 
konferensen och inte heller det vetenskapliga innehållet. Sponsorerna får inte 
heller strida mot Sociologförbundets ställning som religiöst och partipolitiskt 
obundet förbund eller på annat sätt strida mot förbundets verksamhet. 
Styrelsen beslutar också att, om en Årskonferens går med vinst, skall 20% av 
denna vinst tillkomma Sociologförbundet. 

 
§4 Kassören informerar  
 
§5 Styrelsen beslutar att sänka medlemsavgiften för de medlemmar vars inkomst 

understiger 25 000 SEK per månad, till 250 kronor per år. 
 
§6  Styrelsen beslutar att täcka ordförandens kostnader för deltagande på ISA 

Kongressen i Durban i juli 2006. 
 
§7 Oklarheter har rådit angående hur redaktionen för Sociologisk Forskning ska 

hantera de överenskommelser tidigare redaktioner har gjort, samt hur man ska 
hantera publiceringen av Erik Bihagens och Henning Olssens artiklar. Styrelsen 
beslutar att Sociologisk Forskning ska publicera Erik Bihagens artikel. 
Styrelsen beslutar också att det är upp till den nuvarande redaktionen att 
bedöma huruvida Henning Olssen i sin artikel har gjort de ändringar som de 
oberoende bedömarna och den tidigare redaktionen har efterfrågat. 

 
§8 Styrelsen beslutar att Segerstedspriset skall delas upp i två pris; ett pris för 

bästa artikel publicerad i Sociologisk Forskning och ett pris för bästa 
sociologiska avhandling. Institutionerna utser själva sin kandidat och lämnar 
även en motivering för varför respektive avhandling bör belönas. Oberoende 



granskare föreslår sedan till styrelsen vilken avhandling som ska belönas. 
Styrelsen beslutar att bordlägga frågan om vad ”avhandlingspriset” ska heta. 

 
§9 Information om sociologförbundets nya hemsida: 

(www.sociologforbundet.se). Frågan om vem som ska ansvara för hemsidan 
bordlades till nästa möte. 
 

§10 Nästa sammanträde äger rum den 11 oktober 2006 på SCORE i Stockholm och 
inleds med en gemensam lunch på Kräftriket. 

 
§11 Styrelsen beslutar att inte avlämna något yttrande 
 
§12 Styrelsen beslutar att godkänna Erik Wesser och Antoinette Hetzler som 

firmatecknare för Sociologisk Forskning 
 
§13 Inga övriga frågor 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Ulrika Schmauch   Henrik Loodin 
 


