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Mikael Carleheden, Patrik Aspers, Veronika Burcar, Vessela Misheva,
Ildik6 Asztalos Morell, Henrik Loodin och Roine Johansson'

s l

$2

Mtitet fiirklaras Oppnat kl 13:10

Fiirslag till dagordning

Information: $ 6 och $ Tbehandlas i omviindordning.

Beslut:

$3

Beslut:

g 15 Ovrigt: Till punkten ldgges rapport ang6ende ISA (skriftligt underlag frin
Ulla Bj0rnberg).

Dagordning godkiinnes

Val av protokolljusterare

Ildik6 Asztalos Morell

$ 4 Ftirnyelse av lrsmiitet
Giist: Gunnar Andersson

Information: Patrik Aspers och Vessela Misheva informerar om det fortsatta arbetet med
"Frirslag till organisering av svensk sociologi". Aspers och Misheva har fortsatt
diskussionerna utifrin det tidigare utarbetade diskussionsunderlaget. En del
justeringar vad giiller budgeten niimns som nddviindiga. I dvrigt finns iinnu
ingen detaljplan ftir det fortsatta arbetet utan i nuliiget stir framftirallt frigor om
en enad f?irdriktning niir det gtiller syftet att ftirbiittra ftirhillandet fiir
sociologiiimnet i Sverige, samt olika organisatoriska fr&gor, i fokus fijr
diskussion. Hur gi vidare i att meta-organisatoriskt ftirstlrka iimnet sociologi i
Sverige? Hur ska samarbetet och samordningen genomfi)ras i praktiken?

I enlighet med beslut fran ftregiende styrelsem0te iir Gunnar Andersson,
prefekt vid Sociologiska institutionen i Lund, inbjuden fbr att diskutera detta i
fiirhf,llande till den nationella hemsidan; avanceradsociologi.se (ftir vilken han
?ir ansvarig). Den nationella hemsidan diskuteras som en mcijlig mdtesplats och
samordning vad gEller sociologibmnet generellt, Sveriges Sociologfi)rbund,



irsmoteskonferensen och timneskonferensen. Andersson st?iller sig positiv till
Aspers diskussionsunderlag och understryker vikten av tydligare profilering och
oryanisering av iimnet. Det tir fullt miijligt att lifia den nationella hemsidan
(avanceradsociologi.se) uppga i Sveriges Sociologfiirbund. Andersson
framhiller att han tillsammans med Sociologftirbundets ordftjrande iir beredd att
skriva ett brev till samtliga universitet och h<igskolor som ingir i samarbetet vad
giiller hemsidan. Andersson ser egentligen inga konkurrensfaktorer utan
framhiller istdllet betydelsen av samordning pi flera olika plan; dels vad gdller
Arsmdtes- och iimneskonferenser, dels vad giiller nationella kurser ftir
doktorander. Kommunikationen mellan liirositena kan underliittas och siv?il
sociologistudenter som blivande studenter samt arbetsgivare kan fE en st<irre
inblick i iimnets utbredning och innebdrder (pi ett samordnat siitt). En
problematik lir eventuellt konkunensen om studenter till l2irosiitenas
utbildningsplatser. Detta fer emellertid inte utgdra hinder ftjr samarbete. Genom
att satta iimnet i fokus och ftira fram dess olika profileringar kan risken fiir
eventuell konkurrens minskas. Andersson menar att frigan kan tas upp till
diskussion vid imneskonferensen i Link0ping den 5 november.

I ovrigt lyfts frigan om huruvida det, ur finansieringssynpunkt, kan vara
problematiskt om irsmOteskonferensens i framtiden fiirviintas pig& i fyra dagar.
Detta ska dverviigas i relation till planerna om att i framtiden genomlora
konferensen endast vartannat ir.

Beslut: Frigan iir omfattande; ffiriindringar av irsmdteskonferensen kriiver
stadgeiindringar. M6tet beslutar att Patrik Aspers och Vessela Misheva inftir
n8sta styrelsemdte tEnker igenom ftirslaget giillande omorganisering av
sociologfi)rbundets irsmdte och hemsida i ftirhillande till ftirbundets stadgar.
Vid ntista styrelsemote iterupptas frigan om n<idviindiga stadgeiindringar och
beslut tas di betr6ffande forslag att presentera vid Arsmdtet i Halmstad 2010.

ss
Information:

Kass0rs rapport och liiget vad giller Prospar

Enligt skriftlig rapport frin kassOr har ftirbundet i nuliiget 27 000 kr i tillgingar
efter beriiknade utgifter lor 2009. Enligt aprilbudgeten skulle tillg&ngama vara
32 000 kr. Det finns en balans i ekonomin men liiget iir rindi ganska sirbart.

Enligt information frin fdregiende styrelsemdte beslutade en extra stiimma i
Prospar att hos Liinsstyrelsen i vtistra G<jtalands lZin begiira att siirskild
granskning genomftirs ftir att utreda vad som egentligen intriiffat. Mcitet
beslutade vid detta ftlregiende styrelsemdte att awakta besked frin
liinsstyrelsen och ta beslut dtirefter (betriiffande eventuell civilriittslig process
eller ackordsuppgdrelse). Enligt beslut fr6n ftiregiende styrelsem<ite skulle
?irendet tas upp igen vid ftireliggande mdte. DA styrelsen efterfrigar ytterligare
information och kassdr ej iir niirvarande skjuts iirendet pi framtiden.

Arendet iterupptas vid niista styrelsemdte.Beslut:
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Information:

Beslut:
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Information:

Arsmdtets arbetsgruPPer

Marta Cuesta, samordnare fiir &rsmdteskonferensen vid hdgskolan i Halmstad
2010, har efterfrigat mer information angiende teman och arbetsgrupper.
Vidare: Hur fortskrider arbetet med att permanenta arbetsgrupperna och att se
6ver det fortl0pande koordinatorsansvaret? Information om frigan utgir di
ansvarig ftir irsmdtets arbetsgrupper ej 6r nlrvarande'

M6tet beslutar att Henrik Loodin, som ansvarig ftir kontakterna med den lokala
arrangemangskommitt6n fijr irsmriteskonferensen i Halmstad, kontaktar Mattias
Strand, ansvarig ftir arbetsgrupperna, ftir information och vidarebefordrar denna
till samordnaren i Halmstad.

Arsmdte 2010 i Halmstad

Arbetet infiir irsmdteskonferensen vid hdgskolan i Halmstad 2010 fortgir. Craig
Calhoun och Claire Alexander iir klara som keynote speakers. Under
konferensen kommer att genomftiras en paneldebatt i vilken seniora och yngre
forskare diskuterar utifrin temat "Sociologins fornyelse". Ett antal personer 6r
tillfrigade angiende medverkan i paneldebatten. Den levande diskussion kring
6mnet, vilken man hiir vill betona, knyter an till den kommande ISA-
kongressens tema "Sociology on the move". Tema for konferensen i Halmstad
iir "Sociologi i framtiden - visioner och utmaningar". Annons fanns med i
senaste numret av "Sociologisk forskning", dock med en olycklig placering
vilket har gjort att minga har missat att uppmiirksamma den.

Den lokala arrangemangskommittdn har diskuterat sammanslttningen av
teman/arbetsgrupper. Det ges lorslag p& arton olika arbetsgrupper dar
"Utbildningssociologi" och "Socialpsykologi" iir nya teman vilka iir viktiga
omr6den vid hdgskolan i Halmstad.

Mtitet diskuterar vidare hur arbetsgrupperna ftirvdntas se ut samt vilka
eventuella ftiriindringar och sammanslagningar som kan gdras. Det iir viktigt att
ilrangemangskommittdn tar kontakt med de tidigare koordinatorerna ftir att
undersiika ltiget. Vissa grupper kan komma att integreras.

Vad gtiller den ekonomiska frigan; iir det klart att hOgskolan i Halmstad har en
ftirlustgaranti?

Annonsering: Det eir viktigt att information om irsmciteskonferensen sprids. Det
bdr snarast finnas information pi Sociologftirbundets hemsida och annonsering
bOr iiven ske genom att affischer siinds till universitet och hdgskolor. Arsmdtet
bdr iterigen uppmiirksammas i "Sociologisk forskning", exempelvis i form av
ett medftiljande lcist blad i vykortsformat.

Mdtet beslutar att Henrik Loodin (efter kontakt med Mattias Strand, angiende
arbetet med arbetsgrupperna) och Veronika Burcar kontaktar
arrangemangskommitt6n i Halmstad for att diskutera fr&gan om arbetsgruppema

Beslut:



$8

Information:

Beslut:

$e
Information:

Beslut:

s4mt annonseringen. Loodin och Burcar kontaktar tiven Ove Svensson, ansvarig
fiir ekonomiska fr&gor i arrangemangskommittdn, angiende frigan om
Iiirlustgaranti. Martin Berg kontaktas dessutom angiende annonsering pi
hemsidan.

Rapport frin ESA-mtitet i Lissabon

Roine Johansson har som ersiittare ftir Patrik Aspers besdkt European
Sociological Association (ESA) konferens i Lissabon i september. Olika
aspekter av internationalisering samt harmonisering av examination diskuterades
vid konferensen. Vid mOtet mellan representanter frin de olika involverade
nationella ft)rbunden valdes ordftjrande till niista mtitestillftille; Roberto
Cipriani.

Rapport frin NSA

Ildik6 Aszalos Morell rapporterar fran Nordic Sociological Association (NSA)
(Nordisk Sociologftirbund) styrelsemdte. Abby Petersen, professor i sociologi
vid Gdteborgs universitet och en av redaktdrerna fiir "Acta Sociologica",
beriittade vid detta mdte om hur niimnda tidskrift ftirhiller sig till andra
intemationella tidskrifter. Tidningen gf,r bra internationellt och har en god
spridning. De nordiska liinderna har intervjuat ett antal sociologiprofiler utanfijr
akademin ft)r att synliggOra vad sociologiiimnet kan innebiira och ftir att
diirigenom inspirera studenter, arbetsgivare och olika samhiillsinstanser till att
utforska 6mnet och anviinda sig av sociologisk kompetens. (Intervjuema med
sociologprofilema finns pi NSA:s hemsida.)

Ekonomin uppges vara stabil. Det finns medel att sdka angSende samordning,
konferenser och utvecklingsprojekt ddr samarbete mellan de nordiska liindema
stir i fokus.

Frigan om vilket/vilka sprak som ska anviindas vid styrelsemcitena togs upp;
dvs. ska den sprakliga variationen viirnas om eller ska engelska vara
utgingspunkt? Denna friga kommer man att arbeta vidare med.

Vidare rapporteras att NSA inte kommer att ha ett fristiende irsmdte 2010 utan
det kommer istiillet att integreras som en siirskild session vid ISA-kongressen i
Gdteborg. Niista nordiska sociologikongress iir ftirlagd till Oslo 4-7 augusti
20t1.
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Information:

Beslut:

$13

Information:

Beslut:

$14

Information:

Sakkunniga till pris fiir nydisputerad forskare

Arligen utdelas pris till nydisputerad forskare i sociologi. Nya doktorer i
sociologi nominerar sig sjZilva till priset och skickar doktorsavhandling (samt
brev med motivering) till Sociologfiirbundets sekreterare. Roine Johansson utser
sakkunniga (externa granskare) vilka ej handleder doktorander. Mdtet ftireslAr
ftiljande sakkunniga att tillfriga: Jan Trost, Kaj Hikansson och Gunhild
Hammarstr0m. Sdkanden till priset ska ha framlagt sin doktorsavhandling vid ett
svenskt universitet och fitt den godkiind tidigast den 1 december 2008 och
senast den 30 november 2009.

Information om utlysning av detta pris ska skickas till studierektorer pi
forskarutbildningar i sociologi. Veronika Burcar ombesdrjer detta. Henrik
Loodin skickar tidigare sammanstiilld utlysningstext till Burcar.

Trainee fiir kassiir$11

Information: Informationen utgir di ansvarig ftr frigan ej iir nlrvarande.

Beslut: Arendet iterupptas vid ndsta styrelsemdte.

st2 Medlemsrekrytering

Information: Informationen utgir dA ansvarig ftir frigan ej iir ntirvarande.

Beslut: Arendet iterupptas vid niista styrelsemrite.

Billigare tryckeri?

Enligt skriftlig rapport fr[n kassdr har tryckerikostnaderna minskat nigot (efter
att priset "prutats ned"). Tryckning, utskick och kommunikation fungerar bra.

Mdtet beslutar att i nuliiget ej gf, vidare ftir att sdka annat (billigare) tryckeri.

Elektronisk publicering

Sociologisk forskning finns i nuliiget inte elektroniskt publicerad annat iin de
senaste fyra numren pi hemsidan. Webbtidninger/databasen politiken.se har
erbjudit sina tjiinster da det giiller elektronisk publicering. Tillfrigade
bibliotekarier stiiller sig emellertid skeptiska till detta. Dessutom iir det rimligt
att betrakta denna databas som ett riskprojekt. Det iir mOjligt att Sociologisk
forskning kan publiceras dlr ocksi - dock inte endast Mikael Carleheden har
undersdkt publiceringssystemet Open Journals System vilket tir en Open Source
programvara som stddjer hela utgivningsproceduren ftr en vetenskaplig
elektronisk tidskrift (hjalper till iiven med redaktionellt arbete). Mdtet stiiller sig
positiva till publiceringssystemet och det understryks att detta (eller liknande)



Beslut:

$ ls

Information:

Fdrslag:

Beslut:

dessutom kan vara en nddviindighet pi grund av Vetenskapsridets krav pi Open
Access-publicering av VR-stodda projekt. Mdtet anser att det tir av vikt att
Hedvig Ekerwald och Martin Berg, som redaktdr lor Sociologisk forskning
respektive hemsidesansvarig, tar del av denna diskussion. I samband med en
eventuell elektronisk publicering bdr 6ven Sociologfiirbundets hemsida
uppdateras. Risken ftjr att prenumerationer kommer att minska kan minskas
genom ett sexminaders embargo. Biblioteken drar di inte in prenumerationen.
Mtitet framhiller vidare betydelsen av att Sociologisk forskning finns tillgiinglig
i elektroniskt format beroende p& att dess artiklar ibland anviinds som
kurslitteratur.

Mcitet st?iller sig positiva till anv?indningen av Open Joumals System och onskar
arbeta vidare i syfte att publicera tidningen elektroniskt. Beslut kommer att tas
di niirmare undersiikningar gjorts och kontakter tagits. Arendet fiterupptas ftir
beslut vid ntista styrelsemdte.

6vrigt

(I) Rapport angiende International Sociological Association's kongress
(skriftligt underlag frin Ulla Bjdrnberg). Enligt rapporten kommer ISA att ha ett
styrelsemdte under tvi dagar ftire kongressen. I rapporten stir att: "Det
lorviintas att 'the host' dvs. Sveriges Sociologfbrbund svarar for kostnaderna -
hotell och mat. Detta iir regel vid alla styrelsemrjten. Detta maste lorbundets
styrelse ftrhilla sig till". M<itet anser att det ej finns pengar till detta.
Kostnadema omniimns inte heller i kontraktet varftir Sociologftrbundet inte
anser sig ha nigra skyldigheter att sti ftir dessa.

Mdtet fiireslAr att Sociologftirbundet slger nej till att sti ftir dessa kostnader.

Fdrslaget godkdnnes. Motet siiger nej till att sti ftjr ISA:s styrelses kostnader
vad giiller hotell och mat.

Information: (lI) Enligt ovanniimnda rapport st&r ISA ftir eventuellt underskott vid
kongressen; "Should a deficit be realized, the ISA assumes the responsibility for
all authorized expenses".

Beslut: Mdtet beslutar att kontakta kassdr Erik Wesser angiende den exakta innebdrden
av "authorized expenses".

Information: (III) ISA efterfr&gar Sociologftrbundets hj6lp med att scika sponsring.

Sociologftirbundet stiiller sig giirna bakom ISA:s ansd'kningar och kan vidare
eventuellt hjalpa till med ansOkningar, dvs. om ISA erbjuder material och
ftirslag betriiffande vad och var vi ska sdka.

Fdrslag:



Beslut:

$16  i
lnlorTnatlon:

$17

I

Vid protok{llet
I

Fiirslaget godkiinnes. Mdtet beslutar i anslutning till detta 6ven att kontakta
Ir4alin Wreder som ansvarig ftir Sociologlorbundets kontakter vad giiller
sg'onsring. Fdrutom frigan om sponsring kontaktas Wreder iiven med anledning
ar.' den engelska presentation av Sociologlorbundet som saknas p& hemsidan.

T'rd liir niista miite

N;ista mcjte 6ger rum pa SCORE/Stockholm den 28 januari 2010, klockan

Il.'iiiitet avslutas klockan l6: 15

Justeras

j&9- /{,L2/

1ft"tufusf-
Veronika Bk Ildik6 Asztalos Morell
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