
Sveriges Sociologfiirbunds styrelsemiite 2010-06-02
Miitesprotokoll

Plats:
Lokal:
Tid:
Kallelse:

Niirvarande:

scoRE, Roslagsviigen 101, Kriiftriket, hus 7A, Stockholms universitet
Seminarierummet
t3-r7
Utgick 2010-05-11

Patrik Aspers, Veronika Burcar, Magnus fttg, Vessela Misheva'
Abbv petirson, Linda Soneryd,Ida Oun och Gunnar Andersson.

$1

Ordforanden Patrik AsPers
presenterar sig fcir varandra.

$ 2 Fiirslag till dagordning

Information: Till $ 17 Ovrigt lZigges

inleder med att hiilsa viilkomna och styrelsemedlemmarna

Miitet fiirklaras iiPPnat kl 13:10

1) Information om pris frin Nordiska
Sociolo gforbundet (N SF)

2) Information om International Sociological
Associations (ISA) kommande vlirldskongress
G<iteborg

Beslut: Dagordning godk[nnes

$ 3 Val av justerare

Beslut: Till justerare viiljs Gunnar Andersson

$ 4 Genomging av fiiregiende miitesprotokoll

Information: I syfte att ytterligare stiirka kontinuiteten i styrelsens arbete-kommer niirmast

fc;regiende m6teslprotokoll att gemensamt diskuteras vid samtliga styrelsemoten

framciver. Vid foriliggande sty-relsemote diskuteras de bida protokoll som forts

vid l) Det ordinarie styrelsemdtet vid hdgskolan i Halmstad 2010-03-11 och 2)

Arsmotet vid hdgskolan i Halmstad 2010-03-1 1'

Inneb<jrden av den nya organiseringen av Sociologidagarna och ett institutionellt

medlemskap diskuteias ton. I anslitning till detta v?icks frigan om vem som ska

ta <jver tidigare styrelsemedlem Mattias Strands arbete med att underhilla



kontakten med universitetens/h<igskolornas ansvariga for medlemsrekrytering

till Sociologftirbundet. Det ft)resiis att frigan lagges till $ 17 Ovrigt och att

beslut angiende ,r.rn ,o* tar <iver arbetet tas under denna punkt'

Styrelsen beslutar att under $ 17 Ovrigt sli
Stiands arbete med att underhilla
medlemsrekrytering till Sociologforbundet'

fast vem som ska overta Mattias
kontakten med ansvariga forBeslut:

$s
Information:

Beslut:

$6

Kassiirens rapport

Nytilltriidde kassciren Magnus Ring har tr?iffat tidigare kassoren Erik wesser

som hiller pi att urrrf.rit sltt arbete-och de kommer inom kort att triiffas pA nytt

ftir fortsatt genomging av arbetsuppgifter'

Ringrapporterarattdetekonomiskali igetfor2010al.underkontrol l .Detf inns
34.000 kronor pa ;l"rk;;aot. Det fi,ris auen en osiiker fordran (Proplac) pi

41g.11ykronor. vJJ garr.t intiikter och utgifter ser det pi det hela taget ut som

tidigare (+/-0).

Firmatecknande

Styrelsens arbete och dess former

Det tir fortsatt viktigt att ha en s.k. "arbetande styrelse"' Styrelsen bor snabbt

komma iging meo itt arbeta med de uppgifter som prioriteras framdver och

triiffas dfl det finns behov av detta'

Styrelsen beslutar att fortszitta sitt arbete som tidigare med cirka 3-4 moten per

ir. Uppliigget pA dessa moten kommer attvaradetsamma som tidigare' Styrelsen

fortsiitter att vara arbetande'

Prioriteringar infiir de niistkommande tvi irens arbete

Plats och datum for Sociologidagarna iir Stockholm den 13-16 mars 2012'

Under tiden fram till detta moti kommer styrelsen att prioritera arbetet med:

. Att utarbeta en struktur for Sociologidagarna' Genom st<jrre satsningar

vid fiine tillfiillen lorviintas kvalit6n-ochteltagarantalet vid m6tet hojas'

syftet -.i^;;ngarna iir bland annat att ge en grund ftir att skapa

n i i t ve rkme l l an ins t i t u t i one r ,ensk i l da fo rska ree tc .ocha t t skapa
utrymmefor<jkadkontaktmellan, 'vetenskap,'och',administration,,

Information: Aterstfrende formaliteter kommer att ftirdigstiiilas direkt efter foreliggande motes

slut.

$7

Information:

Beslut:

s8
Information:



$e
Information:

Beslut:

(dvs. genom att integrera den tidigare [mneskonferensen med den
tidigare irsmoteskonferensen).

. Att utarbeta strukturen for det institutionella medlemskapet

. Att utveckla hemsidan (integrera Sociologforbundets hemsida med
avanceradsociologi.se) och att organisera sociologin nationellt. Det ?ir
betydelsefullt att rippna kommunikationen mellan olika sociologimilj cier
i Sverige. Hemsidan blir en viktig del i arbetet med att organisera
sociologin nationellt, bland annat genom att vara en plattform ftir
diskussion, kontaktskapande och annonsering. Via hemsidan kan iiven
forskarkurser koordineras.

Ny ansvarig utgivare fiir Sociologisk forskning

Vice ordftiranden Diana Mulinari foreslis som utgivningsansvarig ftir
Sociologisk forskning.

Styrelsen beslutar att vice ordforanden Diana Mulinari blir utgivningsansvarig
ftjr Sociologisk forskning.

Styrelsen foreslir att Patrik Aspers tillsammans med Gunnar Andersson och
Linda Soneryd undersoker saken vidare med mils?ittning att gcira
offertftirfrigningar innan niistkommande mote'

Styrelsen beslutar att Patrik Aspers, Gunnar Andersson och Linda Soneryd
gemensamt unders<jker saken vidare. Milsiittningen iir att kunna presentera
offerter vid niista styrelsemote.

$ 10 Hemsidan fifr.$ 8 fiirra miitet)

Information: Hemsidesansvarig Martin Berg har kontaktats angiende arbetet med att bygga ut
hemsidan och integrera Sociologf<irbundets hemsida med avanceradsociologi.se'
Berg meddelar att detta iir fullt mcijligt men att det kriiver en del arbete/resurser.
Eftersom mfllet ar att integrera hemsidorna och skapa en god plattform ftir
svensk sociologi anser styrelsen det vara av stor betydelse att gi vidare med
detta arbete och ta stlillning till pi vilket siitt det bcir genomftiras, dvs. att
unders<jka vem/vilka som kan tiinkas utveckla hemsidan, ha webbansvar och
vilka kostnaderna for detta kan tiinkas bli'

Beslut:

$ 11 Institutionellt medlemskaP

Information: Ordforanden Patrik Aspers redogdr kort for inneborden av det institutionella
medlemskapet (for mer information, se tidigare motesprotokoll). Vad som iinnu
iir oklart iir vilken 6rlig avgift som bor tas ut av institutionema, dvs. iir den for
l6g/hog? Enligt nuvarande beriikning skulle "gamla universitet" betala full avgift
ir cirka 50 000 kronor, "nya universitet" och stdrre hogskolor en halv avgift d



Beslut:

s12
Information:

Beslut:

s13
Information:

cirka25 000 kronor och mindre hcigskolor och institut en avgift d cirka 10 000
kronor. Det kriivs ytterligare arbete med att utreda ftirutsiittningar/l[mplig avgift.
Styrelsen floreslir att Patrik Aspers tillsammans med Gunnar Andersson gor
ytterligare beriikningar och en id6skiss gdllande de utgifter (Sociologidagar,
hemsida m.m.) som avgiften ftirv?intas tiicka. Gunnar Andersson diskuterar
sedan underlaget vid det kommande prefektmcitet (oktober/november 2010).

Styrelsen beslutar att Patrik Aspers tillsammans med Gunnar Andersson
undersdker kostnaderna for institutionellt medlemskap vidare.

14 :15

I5:05

Paus

MArct ilerupptas

Sociologftirbundet och stiillningstaganden i sakfrigor

Med anledning av att Sociologforbundet uppvaktats med en propi angiende ett
tjiinstetillsiittningsiirende (deir man intemt gAtt emot sakkunnigas fiirslag) har
styrelsen anledning att diskutera forbundets stiillningstagande i enskilda
sakfrigor. Styrelsen anser att det principiellt inte iir ftirbundets uppgift att ta
stiillning i enskilda sakfrigor.

Styrelsen beslutar att det principiellt inte iir fcirbundets uppgift att ta stlillning i
enskilda sakfrigor, som t ex ett tjiinstetillsiittningsiirende.

Segerstedtsprisets utdelningsfrekvens

Styrelsen diskuterar hur ofta Segerstedtspriset (till basta artikel i Sociologisk
forskning) och avhandlingspriset (priset till nydisputerad forskare i sociologi) i
fortsiittningen b<jr delas ut. Styrelsen anser det vara rimligt att bAda dessa pris
delas ut vartannat 6r i samband med Sociologidagarna.

Pa grund av att endast ett fital nomineringar inkommit vad giiller
avhandlingspriset 2009 diskuterar styrelsen huruvida nomineringen bdr ge till pa
annat siitt iin genom sjAlvnominering, t ex genom att institutioner nominerar.

Vidare diskuteras vem som ska ansvara fcir att finna bedcimare till de bida
prisen. Styrelsen anser det rimligt att forre redaktciren for Sociologisk forskning
ansvarar for att finna bed<jmare till Segerstedtpriset och att frirre ordftiranden i
Sociologf<irbundet ansvarar f<ir att finna bedomare till avhandlingspriset.
Styrelsen diskuterar iiven vilket antal bedomare som iir rimligt att anv?inda sig
av,

Styrelsen beslutar:

1) att Segerstedtpriset och avhandlingspriset i
6r i samband med Sociologidagama. Styrelsen

fortsiittningen delas ut vartannat
beslutar vidare att nominerinsen

Beslut:



$14

Forslag:

Beslut:

$ ls

Information:

till avhandlingspriset i fortsattningen sker via de sociologiska institutionerna
(dvs. ingen sj?ilvnominering). Dessa ges mojlighet att nominera l-2
avhandlingar.

2) att det blir till uppgift ftir fcjrre redaktoren ftir Sociologisk forskning att finna
bed<jmare till Segerstedtpriset och att frlne ordftjranden f<jr Sociologforbundet
ansvarar for att finna bed<imare till avhandlingspriset. Respektive ansvarig avgor
antalet bedcimare, dock minst tv6.

3) att niimnda beslut meddelas berorda parter (redaktcir och ordfloranden) samt
annonseras i Sociologisk forskning och pi Sociologftirbundets hemsida

Val av representanter till ISA' ESA samt NSF

Som representant till International Sociological Association (ISA) foreslis
ordftiranden Patrik Aspers.

Som representant till European Sociological Association (ESA) foreslis vice
ordfciranden Diana Mulinari.

Som representanter till Nordiska Sociologfcirbundet ftjreslAs Linda Soneryd och
Vessela Misheva. Tidigare styrelsemedlem Malin Wreder fortsiitter som
representant cirka ett 6r fram<iver. Styrelsen ftireslir d[rfor att Vessela Misheva
tar <iver efter Malin Wreder och att Linda Soneryd tilltriider posten direkt.

Styrelsen beslutar:

1) att ordftiranden Patrik Aspers blir representant for International Sociological
Association 0SA)

2) att vice ordf<iranden Diana Mulinari blir representant ftir European
Sociological Association (ESA)

3) att Linda Soneryd blir representant ftir Nordiska Sociologforbundet
tillsammans med nuvarande representant Malin Wreder och att Vessela Misheva
tar civer efter Malin Wreder om cirka ett irs tid

Sociologidagarna 2012, arbetsfiirdelning mellan lokal kommitt6 och SF

Sociologidagarna iiger rum i Stockholm 13-16 mars 2012. Gdran Ahme iir
ansvarig f<ir den lokala kommitt6n. Sociologidagarna inleds med
iimneskonferens vid lunchtid tisdagen den 13 mars. Amneskonferensen pAgir till
eftermiddagen onsdag den 14 mars. Vid lunchtid den 14 mars startar
sociologikonferensen vilken pigir till eftermiddagen fredag den 16 mars.
Torsdagen den 15 mars iir det festmiddag pA kviillen. Arsmotet kommer
forslagsvis att ligga pi torsdagen fore festmiddagen. Information om
Sociologidagarna kommer i Sociologisk forsknings nlista nummer.



s16

Strukturen pi Sociologidagarna kommer att utarbetas i samrid med den lokala
affangemangskommitt6n. Ansvaret for konferensen ligger hos det specifika
liirosiitet och det iir viktigt att den lokala arrangemangskommittdn fir siitta sin
priigel pi konferensen. Samtidigt 6r det betydelsefullt att Sociologftirbundet
kommer med id6er, eventuellt anordnar nigon/nigra sessioner etc.

I nuliiget bcir styrelsen organisera en grupp som arbetar med strukturen ftir
programmet och diskuterar med den lokala anangemangskommitt6n. Strukturen
bor vara klar inom cirka ett 6rs tid. Styrelsen f<ireslir att en grupp bestiende av
Patrik Aspers, Magnus Ring och Ida 6un arbetar med strukturen for
Sociologidagama.

Styrelsen beslutar att en grupp bestiende av Patrik Aspers, Magnus Ring och Ida
Oun utarbetar forslag till struktur for Sociologidagarna.

Sociologfiirbundet har ordet

Information: Till n?ista nummer av Sociologisk forskning skriver Patrik Aspers, under
"sociologforbundet har ordet", om irsm<iteskonferensen i Halmstad och om de
kommande Sociologid agarna i Stockholm.

Beslut:

Beslut:

$17

Information:

I numret diirefter f<ireslis att Sociologidagarna diskuteras vidare tillsammans
med den nationella hemsidan. Det fcireslis att detta blir en gemensamt fdfattad
text. Patrik Aspers utformar en skiss som sedan skickas till tivriga medlemmar i
styrelsen f<lr att utvecklas vidare.

Styrelsen beslutar att det till Sociologisk forskning niista g6ng (dvs. numret efter
niistkommande i vilket Patrik Aspers fcirfattar en text) skrivs en gemensam text
om Sociologidagarna och den nationella hemsidan under "Sociologforbundet
har ordet".

Ovrigt

1) Information om pris frin Nordiska Sociologftirbundet (NSF).
Nordiska Sociologftrbundet har utlyst ett pris i vilket bland annat publicering av
artikel i Acta Sociologica skulle ingi. Pi grund av att de inkomna artiklarna ej
h6llit internationell standard har denna del av priset ej kunnat delas ut. De
pristagare som iind6 utniimnts iir naturligtvis besvikna f<ir detta och styrelsen
anser att formuleringen (dtir publicering utlovas) iir olycklig. Samtidigt menar
styrelsen att Acta Sociologica inte kan siinka sin standard for att motsvara
Nordiska Sociologflorbundets utlovande av publicering. Styrelsen anser att
Nordiska Sociologftirbundet, som ansvarigt for utlysningen av priset, bdr
kontakta pristagarna ftir att fcjrklara det intriiffade. Det iir inte rimligt att lova
publicering av artiklar som eventuellt inte hiller intemationell standard och det
iir olyckligt att utlysningen genomfordes pi detta siitt.



Beslut: Styrelsen beslutar att Sociologft)rbundet kontaktar Nordiska Sociologlorbundet
angiende vflra synpunkter. Ordforande Patrik Aspers forfattar ett brev i samrid
med Abby Peterson och Vessela Misheva.

2) Information om International Sociological Associations (ISA) kommande
viirldskongress i G<iteborg.
Ordforanden Patrik Aspers kommer att niirvara och i samrid med professor Ulla
Bjdrnberg vid G<iteborgs universitet forfatta viilkomsttalet. Vid kongressen
kommer ny ordftiranden ftjr International Sociological Association att viiljas.
Olika kandidater, och principer ft)r stiillningstagande, belyses i en diskussion
ansiende detta kommande val.

Information:

Beslut:

lnformation: 3) Arbetet med medlemsrekrytering
Styrelsen fcireslir att Ida Oun tar civer tidigare styrelsemedlem Mattias Strands
arbete med att underh6lla kontakten med rekryteringsansvariga vid de
sociolosiska institutionerna i Sverise.

Beslut: Styrelsen beslutar att Ida Oun blir ny ansvarig fcir arbetet med medlems-
rekrytering.

Tid fiir niista miite$18

Niista mdte iiger rum pA SCORE, Stockholm, fredagen den 1 oktober 2010
klockan 11:30-15:30.

$ le Miitet avslutas kl 16:45

Veronika Burcar '

Sekreterare :r
Gunhar Andersson



Ttutan

KALLELSE: Utsick 201 0-05-1 1

Dagordning Sveriges sociologliirbunds styrelsemiite
Stockholm, onsdagen den 2 juni 2010
T id :13 -17
Plats: SCORE, Roslagsviigen l0l, Kr?iftriket, hus 7A, Stockholms universitet
Lokal: Seminarierummet (en trappa upp rakt fram)

Arenden

$ I Mdtet dPPnas

$ 2 Forslag till dagordning

$ 3 Val av justerare

$ 4 Genomging av loregiende mdtesprotokoll

$5 Kassdrens rapport

$ 6 Firmatecknande

$ 7 Styrelsens arbete och dess former

$ 8 Prioriteringar infor de niistkommande tv6 6rens arbete

$ 9 Ny ansvarig utgivare for Sociologisk Forskning

$ 10 Hemsidan (fr. $8 forra mdtet)

$ l l  Insti tut ionell tmedlemskaP

$ 12 Sociologlorbundet och stiillningstaganden i sakfrigor

$ 13 Segerstedtprisets utdelningsfrekvens

$ l4 Representanter till ISA, ESA samt Nordiska ltirbundet

$ l5 Sociologidagarna2012. arbetsflordelning mellan lokalkommitt6 och SF

$ 16 Sociologforbundet har ordet

$ 17 Ovrigt

$ 18 Tid for n?ista mdte

$ 19 M6tet avslutas

Viilkommen!

Patrik Aspers
Ordforande


