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Mikael Carleheden, Patrik Aspers, Veronika Burcar, Erik Wesser,
Vessela Misheva, Ildik6 Asztalos Morell, Mattias Strand och Roine Johansson.
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Miitet fiirklaras iippnat kl9:15

Fiirslag till dagordning

'fill punkten "Ovrigt" ($8) lligges frigan om hemsidan samt fiigan om
rekrytering av nya medlemmar till Sociologforbundet.

Val av justerare

Till justerare viiljs Vessela Misheva.

Inftir irsmiitet

Information: a) Viktiga frigor att behandla vid irsmotet rdr foriindringarna av
irsmotet (vartannat ir), stadgefdriindringarna samt medlemsav-
gifterna. Vid det tidigare "prefektmotet" uttrycktes en generellt
positiv instiillning till forandringarna av kommande irsmoten. Det
har generellt ansetts positivt att integrera iimneskonferensen med
irsmdteskonferensen. Frigan om huruvida den nya institutionella
medlemsavgiften iir for lhglhog kvarstir och iir upp till styrelsen
att diskutera.
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Beslut:

b) Valberedningens fdrslag till ny styrelse.

a) Styrelsen beslutar att i anslutning till diskussionen kring
fbriindringarna av irsmotet samt stadgeforiindringarna (vilket tas
upp vid Srsmotet) presentera foljande f'orslag till modcll for
institutionellt medlemskap, och avgift fdr detta, vid irsmotet:



Typ av universitet/ hiigskola Arlig avgift Vad ingir?

"Gamla universitet" F-ull avgift d cirka
s0 000 sEK

o RedaktdrskapSociologisk
Forskning

o Arsmdteskonferens
. Elektronisk version av

Sociologisk Forskning
o Tillging till hemsida
o Reduceradindividuell

medlemsavsift

"Nya universitet"
storre hdsskolor

Halv avgift a
cirkaZ5 000 SEK

Arsmriteskonferens
Elektronisk version av
Sociologisk Forskning
Tillging till hemsida
Reducerad individuell
medlemsavgift

Mindre hogskolor,
Institut

Avgift d
cirka 10 000 SEK

Elektronisk version av
Soc i ol ogi s k Fors' kn ing
Tillging till hemsida
Reducerad individuell
medlemsavgift

Fiirslag angiende institutionellt medlemskap (att presentera vid irsmiitet)

Fdrslaget angiende reducerat medlemskap giiller fr6n och med
2011. Fdr 2010 gZiller samma avgift som tidigare.

b) Styrelsen godtar valberedningens forslag till ny styrelse'

Efter irsmiitet

Diskussion: Kvarvarande ledamdter i den nuvarande styrelsen tar kontakt med
nya styrelsemedlemmar for lunchmote under irsmciteskonf-e-
rensens dag 2. Centrala frigor flor forbundets fortsatta arbete samt
vikten av att styrelsen iir arbetande formedlas di till de nya
ledamoterna.

Redaktion SF 20ll
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Forslag: Angflende redaktorskapet for Sociologisk lrorskning foreslis att
nuvarande redaktdr Fledvig Ekerwald fortsiitter iiven under 2011
(detta ir finansierad av Sociologforbundet) till dess att ett
nationellt redaktorskap blir aktuellt 2012. (Arbetet med Open
J our na I Sy s t e ms fortsiitter. )

Styrelsen beslutar att liimna detta som forslag vid Arsmotet.Beslut:



$7 Sociologftirbundet har ordet

Information: I niista "Sociologforbundet har ordet" fdrviintas temat r6ra
irsmoteskonf.erensen i Halmstad. Ntista styrelse ska arbeta med
denna text. Hedvig Ekerwald kontaktas for information om
deadline.

Ovrigt

a) Diskussion angiende hemsidan:

Motet diskuterar fdrilndringarna av hemsidan vilken fdrviintas bli
en plattform diir ltirosiitena sjllva kan publicera material.
Eventuellt kan en centralt IT-ansvarig vid liimpligt
universitet/hogskola arbeta med hemsidan. Det tir viktigt att ta
hiinsyn till att uppbyggnaden av en ny hemsida dlir
Sociologforbundets nuvarande hemsida integreras med
Avanceradsociologi.se kommer att kriiva tid och ekonomiska
resurser. Hemsidan bedoms som en viktig plattform for svensk
sociolosi.

Beslut: Motet beslutar att den nya styrelsen undersoker mojligheter kring
uppbyggnad och underhill av hemsidan och forsiitter arbetet med
att forbiittra densamma.

b) lnformation angiende medlemsrekryterins:

Mattias Strand infbrmerar om sitt arbete med att f-rnna
rekry.teringsansvariga vid universitet/hogskolor/institut. Det ar
endast vid ett fatal enheter det nu saknas rekryteringsansvariga.
Strand fortsiitter sitt arbete med att finna rekryteringsansvariga for
dessa och liimnar sedan 6ver uppgiften att underhfilla kontakterna
till ny ledamot i styrelsen.

Vid punkten "ovrigt" diskuteras kort aven den ekonomiska redogdrelsen.
Kassor Erik Wesser meddelar att dennq kommer att presenteras vid drsmotel.

Miitet avslutas kl 11:20
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KALLELSE: Utgick 2010-02-24

Dagordning Sveriges sociologftirbunds styrelsemiite
Halmstad, torsdagen den 1 1 mars 2010
Tid:9-12 (som liingst)
Plats: Sektionen for hiilsa och samhiille, Hogskolan i Halmstad
Lokal: Meddelas senare

Arenden

$ 1 Motet oppnas

S 2 Fcirslag till dagordning

$ 3 Val av justerare

$ 4 Inftir irsmdtet

$ 5 Efter Arsmotet

$ 6 Redaktion SF 2011

$ 7 Sociologftirbundet har ordet

$ 8 Ovrigt

$ 9 M<itet avslutas

Vllkommen!

Mikael Carleheden
Ordforande


