
 

Sveriges sociologförbund. Protokoll 08-10-01 
 
Plats: SCORE, Stockholm 
Tid: 13.00-17-00 
Kallelse: Utgick 08-09-10 
 
Närvarande: Antoinette Hetzler, Mikael Carleheden, Erik Wesser, Ildikó Asztalos Morell, 

Malin Wreder, Mattias Strandh, Henrik Loodin 
 
 

§1 Sammanträdet öppnas 12.05 

 

§2 Förslag till dagordning 

Information: §10 - tillägg till studentavgifter 

 Övrigt - Information från Nordiska Sociologförbundet 

Beslut: Dagordning godkännes  

 

§3 Godkännande av det förra mötesprotokollet 

Beslut: Godkännes 

 

§4 Val av protokolljusterare 

Beslut: Malin Wreder 

 

§5 Arbetsfördelning ”att göra listan” 

Information: Vi börjar strama upp den lista av aktiviteter vi har åtagit oss att slutföra. 

Arbetsgrupperna för årsmöteskonferensen har fått rutiner för hur detta ska 

skötas. SSF:s pris till doktorand har också fått rutiner och en grafisk profil. Dock 

är det svårt att få sakkunniga till att granska avhandlingarna som kommer in och 

reklam måste gå ut till de lärosäten där det bedrivs en forskarutbildning i 

sociologi. Lathunden för årsmöteskonferensen har också fått form. 

Beslut: - 

 

§6 Kassörsrapport 

Information: Inga förändringar sedan sist. I tillgångar har förbundet ca 600.000 kr och det 

råder i mångt och mycket status quo mellan utgifter och inkomster. Utgifterna 



för det nya numret at sociologisk forskning tas upp av prenumerantinkomster. 

En ansökan till Vetenskapsrådet har gått ut, går denna genom tilldelas förbundet 

100 000 kr. 

Beslut: - 

 

§7 Sociologisk forskning: redaktionsskifte och copyright 

Information: Det förra redaktionsförslaget från Uppsala har förändrats. Den förra redaktören 

har bland annat bytts ut och den nya redaktionen består av disputerade. Den 

kritik som Lunds redaktion fick kan även bli aktuella med den nya redaktionen 

då många stora sociologiska områden inte finns representerade i redaktionen, 

bland annat välfärdsforskning. Ett redaktionellt råd skulle kunna väga upp de 

områden som saknas. Redaktionen skulle också kunna arbeta med att få 

pågående projekt som finansieras av Vetenskapsrådet, Riksbanken, FAS och 

andra forskningsfinansiärer att publicera sina resultat i Sociologisk forskning. 

 

Det finns ett behov av ett kontrakt som styr kontakt och flöde mellan SSF och 

Sociologisk forskning. Detta skulle bland annat kunna innehålla. 

- Utgivning. Mycket av SSF:s information till medlemmar går genom utskick 

tillsammans med sociologisk forskning. Förbundet bör därför på förhand få 

veta deadlines och tiden då det antas att tidskriften är ute hos medlemmarna. 

- Kontakten med ansvarig utgivare 

- Hur kontakten mellan redaktion och styrelsen ser ut 

- Vilka som ingår i det ”redaktionella rådet” bör explicit vara nämnt i 

tidskriften 

- Vilka åtaganden redaktionen ska ha. Skriva pressreleaser, annonser och 

årsmöteskonferensbevakning etc. 

- Ersättning från institutionen (nedsättning i tjänst för redaktören) 

- En redaktionssekreterare som sköter tidskriftens ekonomi och har kontakt 

med förbundets kassör 

 

Det har visat sig att flera lärosäten vill att deras forskare ska publicera sina 

publikationer på respektive lärosätes hemsida. Vi bör titta på om det finns det 

några copyrightproblem för sociologisk forsknings del. 

 



Beslut: Erik Wesser tar kontakt med nya redaktionen och ser hur de ska ha det med

 redaktionssekreterare.  

Mikael Carleheden formulerar ett förslag till kontrakt som skickas ut via e-post

 till styrelsen 

Formuleringen i Lundaredaktionens text till Uppsalaredaktion bör inte innehålla 

”avantgardistisk”, den kan ses som vag och skulle kunna tas bort. Fokusera på 

det konkreta. 

Antoinette Hetzler skickar ut ett förslag om hur copyright kan se ut. Det är taget

 från International Sociological Association. 

 

§8 Styrelseskifte 

Information: Vid styrelseskiftet kan det hända att den nya styrelsen står som helt ny utan att 

någon av den nuvarande styrelsen finns kvar. Detta kan vara ett problem om 

överlämnandet ska ske mjukt. Hur ska vi förhålla oss till detta? 

Förslag: Vice ordförande skulle kunna vara detta i ett år för att sedan ta över som 

ordförande. Det är också bra om kassören kan skola in en ordinarie ledamot som 

sedan tar över kassörens uppgift. Kassören skulle också kunna vara en i 

redaktionen för sociologisk forskning. 

Beslut: Bordlägges. Återkommer via e-post med underlag. 

 

§9: Årsmöteskonferens 2009 i Uppsala 

Information: Det verkar som om Uppsala har konferensen under kontroll. Lite oklart hur 

reklam och marknadsföring ska se ut. Det är också oklart hur budgeten ser ut. 

Policyn som SSF har är att konferensen ska gå +/- 0, det vill säga 

konferensintäkterna täcker upp konferensens utgifter. Dock blir det då svårt att 

få lärosäten att anordna konferensen. 

Förslag: Om SSF ska ta beslut om vi ska täcka upp eventuellt underskott och förluster 

måste vi se en budget innan. Dessa principer kan följa de ISA har. 

Beslut: Godkännes 

 

§10 Ny avgiftskategori 

Information: Det finns tillgångar i förbundet som tillåter en ny avgiftskategori för studerande. 

Detta skulle även kunna vara en investering för framtiden då de som går in 

under sin studietid fortsätter sitt medlemskap då de tagit studenten. En 



studentmedlem ska ha samma form av medlemskap som en ordinarie medlem, 

dock bör vi se över hur rösträtten på årsmötet ska se ut. Förbundet får inte bli en 

studentförening. Blir det en förlust så skulle nordiska sociologförbundet kanske 

kunna hjälpa till med förlusten då detta ligger i linje med deras intresse att väcka 

ett intresse för sociologi. Det får inte heller bli så att ett högt medlemsantal 

kompromissar med kvalitén på förbundets innehåll. 

Förslag: Mattias Strandh utses till nationell studentrekryterare. Han återkommer med 

förslag på hur vi ska gå vidare på den lokala nivån med rekryteringsansvariga. 

Studenterna kan ha egna sessioner på årsmötet. 

Beslut: Studentkategorin får betala 120 kr och får båda tidskrifterna, både sociologisk 

forskning och ACTA. Avgiftssänkningen är tillfällig och kan när som helst 

omprövas av styrelsen. 

Mattias blir nationell rekryteringsansvarig och återkommer med hur vi ska göra 

på det lokala planet. 

 

§11 Stadgeändringar och extramöte. 

Information: Eftersom det var ett attentat mot hemsidan kom förslagen till de nya stadgarna ut 

på en blogg för att de skulle utlysas i tid. De utlystes också i Sociologisk 

forskning, men denna kom ut för sent, dock har vi utlyst dem via bloggen. 

Förslagen som ligger ute är de förslag vi beslutade på förra mötet och det är 

dessa som ska röstas igenom på ett extramöte den 3:e november i Lund. Inga 

andra förslag har kommit in 

Beslut: - 

 

§12 Doktorandpris 

Information: Lisa Kings har gått igenom de trycksaker och de texter vi har om 

doktorandpriset och sammanfattat detta i en lathund samt en annons. Hon har 

även skapat ett diplom. 

Förslag: Formuleringen ”svensk” bör bytas till ”vid ett svenskt universitet” i annons och i 

diplom. Datumen ändras och det ska också stå att nomineringen är öppen. 

Beslut: Godkännes 

 

§13 Hemsidan 



Information: Hemsidan har varit utsatt för ett attentat. Men vi förlorade inte så mycket 

information och vår webmaster har räddat det mesta. 

Förslag: Eftersom detta innebar en hel del extraarbete för webmaster så kan det bli tal om 

en ersättning på 2-3000 kr. 

Beslut: Antoinette Hetzler tar kontakt med webmaster och diskuterar ersättning, dels för 

extraarbetet och dels för hans ordinarie arbete. 

 

§14 Tid för nästa möte 

Beslut: Vid årsmöteskonferensen i Uppsala 

 

§15 Övrigt 

Information: Den svenska presentationen av sociologprofiler ligger nu ute på NSA:s 

hemsida. Nordiska kommer att sponsra ISA kongressen 2010. Det har också 

varit en diskussion om vilket mötesspråket på nordiska sociologförbundets 

möten ska vara. Det finns mycket pengar att söka för nordiska projekt. 

Doktorandstödet till att besöka nordiska sociologförbundets årsmöteskonferens 

kommer att permanentas. 

 

§16 Mötet avslutas kl. 16.05 

 

 

 

 

 

Sekreterare:     Justeras: 

 

 

 

 

----------------------------------------  -------------------------------------------- 
Henrik Loodin   Malin Wreder 


