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§1 13.30 Sammanträdet öppnas 
 
 
§2 Förslag till ny dagordning 
 §3 internationella Sociologförbundets kongress (Ulla Björnberg) 
 §4 Årsmöteskonferensen i Östersund (Roine Johansson) 
 §5 Kassörsrapport (Erik Wesser) 
 §6 Nordiska sociologförbundet. Söka finanser (Mathias Strandh) 
 §7 Nordiska sociologförbundet. Pris för bästa avhandling (Malin Wreder) 
 §8 Europeiska sociologförbundet (Mikael Carleheden) 
 §9 Övrigt: Lokala grupper omvandlas till forskningsgrupper 
  Bredda rekrytering 
 
 
§3 Internationella sociologförbundets kongress 
Information: Det som den lokala organisations kommittén (LOC) har kvar att ordna är 
 öppningsceremoni, festarrangemang och plenumsession om det skandinaviska 
 välfärdssamhället. 
 Det som inte har nått beslut än är de punkter ISA fastställt om försäljning och 
 upptryckning av souvenirer samt parafinalia. Förtjänsten för denna ska delas så 
 att hälften går till ISA och hälften till de som trycker upp samt sköter 
 försäljning. Det finns då ingen egentlig marginal för att sköta prägling och 
 distribution av detta. 
 De beräknade utgifterna är nu nere på 500 000 skr och ett nytt kontrakt är under 
 konstruktion. ISA hjälper till med 120 000 skr, vilket innefattar resor till möten 
 med den organiserande kommittén. Den slutliga budgeten skickas ut då den är 
 klar, det vill säga då den är signerad och har beslutats. 
 Titeln för konferensen är sociology on the move. Vilket inte går att ändra, 
 eftersom sista datum för att komma med förslag var 31 augusti 2007. 
 
Förslag: Punkten om parafinalia och souvenirer ska strykas från kontraktet 
Beslut: Bifalles 
 



§4 Årsmöteskonferensen i Östersund 
Information: Årsmöteskonferensen i Östersund kommer att ske mellan 31/1 och 2/2,
 anledningen till att det inte är den vecka då årsmöteskonferensen brukar
 anordnas beror på att skidskytte-VM äger rum. Dock faller mötet in under den
 stadgenliga period. Titel för konferensen är ”Gränsdragning – Risker och
 möjligheter”. Keynotespeaker är Arlie Russel Hochschild och några förslag på
 eventuella svenska talare har kommit in (Peter Wieselgren, Carl Tham). Det
 kommer att finnas möjligheter att anmäla sig via nätet. Priset för att delta är
 1700 skr fullpris samt 1100 skr för doktorander eller studerande, priset 
 inkluderar festmiddag. 50 000 skr kommer från rektorn för
 mittuniversitetet, vilket är det universitet som administrerar konferensen och
 7000 skr kommer från stipendier. 30-35 000 skr går till utgifter relaterade till
 Congressbyrån (Congrex), vilka anordnar det praktiska kring konferensen. Alla
 aktiviteter kommer att ske på Campus i Östersund och middagen sker på
 fredagen i restaurang Gamla teatern, på torsdagskväll kommer det att vara en
 förlagskväll. 
 Alla arbetsgrupper är inte fastställda än, men de som var koordinatorer för
 årsmöteskonferensen 2007 har kontaktats. Koordinator är man i två år, 
 nätverksgrupperna måste visa att det finns ett intresse för att bli permanenta och 
 visar det sig att det inte finns ett intresse för en arbetsgrupp så faller denna ur. 
 
Förslag: Roine ser om det möjlighet att sänka pris för medlemmar av sociologförbundet 
Beslut: Bifalles 
 
 
§5 Kassörsrapport 
 
Information: Inga förändringar sedan senaste rapport. Det finns 530 000 skr i kassan och det
 finns inkommande utgifter vilka är relaterade till ACTA. 
 125 000 skr är sökt i tidskriftsbidrag för Sociologisk forskning. 
 Det finns 440 registrerade medlemmar. 
 
 
§6 Europeiska sociologförbundet (ESA) 
 
Information: SSA fick ingen representant i ESA. National council (NA) ska få 
 nomineringar, det vill säga förslag skickas till NA och sedan tar de beslut om 
 vilka representanter som väljs in. National council har även en uppgift att 
 påverka European research council för att även inkludera sociologisk forkning i 
 det ”green paper” de formulerat. Denna skrift syftar till att skapa en gränslös 
 europeisk forskning inom EU vilken ska kunna mäta sig med andra 
 forskningsstarka regioner (USA, Indien, Kina etc), men detta ”green
 paper” var uteslutande fokuserat på naturvetenskaplig forskning. 
 
 
§7 Nordiska sociologförbundet (NSF): Söka finanser (se bilaga 1) 
 
Information: Det Nordiska sociologförbundet (NSF) har ett projekt där de vill ha in 10 
 personporträtt av sociologer vilka gjort karriär inom näringslivet eller inom det 
 offentliga livet, det vill säga utanför akademin. Detta för att visa studenter och 



 andra vad en examen i sociologi kan resultera i, men också visa var sociologer 
 kan påverka. Åtar vi oss att vaska fram tio kandidater så får vi 3 000 euro av 
 nordiska för detta ändamål. 
 
Förslag: Alla i styrelse sonderar sina nätverk för att se vilka personer som kan tänkas att 
 ingå 
Beslut: Bifalles 
 
§8 Nordiska sociologförbundet: Priset för bästa avhandling i sociologi 
 
Information: Från och med årsmötet i Östersund kommer priset för bästa avhandling i 
 sociologi och bästa artikel publicerad i Sociologisk forskning att belönas med
 pris. NSF planerar även att ha en prisutdelning till den bästa avhandling i
 sociologi bland de nordiska länderna, vilket ska ske via ACTA Sociologica. 
 NSF vill ha reda på hur vi har gått tillväga för att nominera och granska vilken
 avhandling som ska belönas. 
 
Förslag: Flagga för detta i inledningstalet på årsmöteskonferensen 
Beslut: Bifalles 
 
 
§9 Övrigt: a) Medlemsrekrytering 
 
Information: Vad krävs för att rekrytera studenter till sociologförbudet? Måste de vara 
 examinerade? Studenter kan vara en grupp vilka skapar en kreativ miljö för 
 sociologi och det vore synd om dessa inte har möjlighet att vara medlemmar i 
 SSA på grund av att stadgarna kräver att de ska vara examinerade sociologer. 
 
Förslag: Krävs det en ändring av stadgarna så ska en stadgändring förberedas till 
 årsmötet. 
Beslut: Bifalles 
 
 
 b) Områdesgrupper eller lokala föreningar 
 
Information: De lokala föreningar som finns men som är mer eller mindre insomnade kan 
 omvandlas till områdesgrupper utifrån de arbetsgrupper som finns på 
 årsmöteskonferensen. 
 
Förslag: Se om det finns intresse för detta och hur det ska kunna att genomföras. Flagga 
 för det på årsmöteskonferensen 
Beslut: Bifalles 



Sekreterare    Protokolljusterare 
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Henrik Loodin   Erik Wesser 
Datum    Datum 


