
Svcri gcs Soci ologftirbu nd s styrelsemiite 20 I l -04-08
N{titesprotol<oll

Plats: SCORE, Roslagsviigen l0l, Kr"iiftriket, hus 7A, Stoclcholms universitel
I",okal: Senrinarierumnret
T i d :  1 1 : 3 0 - 1 5 ; 3 0
I(allelse: Utgick 2011-03-22

Ndrvarande: Patrik Aspers. Veronika_Burcar, Magnus Rir-rg, Zoran Slavnic,
Gunnar Andersson och Asa Wetteruren.

Ordfijrancle Patrik Aspcrs inlcdcr mcd att hdlsa viilkomna.

$ I  Mi i tet  t t i r l<laras i ippnat kl  11:40

$ 2 Fiirslag til l rlagortlning

Beslut: Dagordning godlciinncs

$ 3 Val av justerare

Beslrr t :  Ti l l . justerarevr i l_ jsT,oranSlavnic.

{i4 Cenonrgfing av liiregfiende miitesprotoholl

Inlonnation: Neimrast foreg6ende rnotesprotolcoll (f}6n rncrtet 2010-12-17) cliskuteras. Nigla
av prunkter-na fr6n fi:rra styrelsernijtet komnrer att behandlas ytterligarc vid
{tireliggande note.

Beslut: F'orra rnotesprotokollet kan ldggas til l handlinganra,

$ 5 Informationspunkter

lnfonnation: Patril< Aspers infomrerar oni att rnaterial (Sociologisk Forslcning) rir iviigsiint til l
J-Store. Nu vdntar inscanning och elehtronisk publicering.

lnfomration ang&encle ESA utgfrr (ansvarig ej ndrvarande).



Zoran Slavnic informerar onr kommande riktiinjer for dcponcring av kvalitativa
data i databaser (enligt fbrskningsrid) och konsekvenser av detta. Slavnic
komnter att hdlla styrelsen ugrdaterad angfiende det fortsatta liiget.

Besiut:

ii 6 Kassiirens rapport

information: Kassor Mag.nus Ring presentcrar dct ekonomiska liiget. Se bilaga L

Frigan om huruvida Sociologisk Forsknings ekonouri fortsfrttningsvis ska h61las
itskild frAn Sociologforbundets ekonomi, i meningcn att de som i nuldget har
separata konton, diskuteras. Detfa iterkonlllrer vi till Lrnc'lcr $ 13 - se cldrfor
clenna prrnl<t.

Besiut:

{ i7

information:

Beslut:

Motet diskutcrar vidare lrur arvodcringcn av fi 'amtida ticlskriftsrcdahtor oclt
u,ebbansvarig ska gA til l.

Styrelsen beslutar att Gunnar Andersson och Magnus Ring vidare unclersoker
hur organisering av betalningar l.drnpligast kan ske . Underlag skickas sedan til l
styre 1se n.

Inst i tut ionel l t  medlentskap

I nuliiget har Stockholms universitet. Uppsala universitet. LLrnds universitet och
Goteborgs r-miversitet anrniilt institutionellt rnedlemskap enligt katcgori l.
Linnduniversitetet har anrlii lt mecllenisl<ap enligt kategori 2 och Linkopiugs
universitet, I(arlstads Lrniversitet, hogskolan i Halnrstad, Orebro universilet,
l,ule6 teknisha hogskola, Mittunivelsitetet ocdr htigskolan i l)alarna har anmrilt
rnedlemskap enligt kategori 3. UrneA universitet och Siidertorns hiigsl<ola iir pti
gdng nred att aum5la mecllemsliap.

Sty"elsen anser att inplaceringen vad giiller cle tre kategorierna/nivfienta rnte eir
helt rirn[g (til l niv6 3 hor egentligen institr"rt medan store universitet bor: til lhora
kategoli 1 och hogskolor'/niindre universitet bor til lhora kategori 2).

Styrelsen beslutar att ge Cnunar Anclet'sson i uppdrag att skicka blev til l
prefbliterna nreci fbr"tydligande angiende nivierna av nredlenrskap. Patrik Aspers
tittar pA utkastet iman brev skickas ut. Breven bor gff iviig frjre pisk {br att
lorbrmclet efter pdsk ska kunna liornrna igiing med utskick av inbetalningsltort.

Kl. I3:00 Fikapaus. illcitet drerupptns kl. I "l: lA.



$8 [Iemsidan

lntbrmation: Hemsidan har under en period legat nere (1:ri grund av att den kraschat). Den dl i
behov av uppdatering och fi'amover rir det av vikt att vi pii allvar kornrner igiing
nred arbetet med en ny hernsida (dvs. integrerad nred tidigare Avancerad-
sociologi,se).

Beslut: Samtliga styrelsemedlemmar flr i uppdrag att vid respektive institution
undcrsoka om det finns nigon intresserad datakunnig, mycket gdrna med
engagemang inom sociologi, som kan arbeta lingsiktigt mcd drift och
uppdatering bA 20 procent + att det frms avsatt en uppstaftssumma om 50 000
kr) enligt de onskenrdl lorbundct har. Patrik Aspers sdnder ett dokruncnt till
styrelsen innetattande forteckning av onskviirt innehill och uppliigg lor
hernsida. Se bilaea II.

$ 9 Sociologiclagarna 2012

Infbrmation: Patrik Aspers ldmnar infbrmation fi6n den lokala affangemangskonunitten fbr
sociologidagama 1513-1713 2A),2. Laget iir under kontroll och fbr til lfril let
diskuteras blancl amrat vilka talarc som kan tiinl<irs inb-juclas. Styt'elscn kan
komma med liirslag lren ausvaret for beslutet .{r den lokala alTangemangs-
kommitt6ns. Sociologiclagama kommer att vara sdvfrl ti l lbaka- (pii gruncl av
Sociologi'orbrurdets 50-firsjubileum) som fi'amitblickande. Aspers presenterar en
skiss til l scherna fol aktiviteter nnder dagarna (se bilaga III).

Beslut:

{i t0

IJcslut:

$  1 l

Inlormation:

Jubileu msalit ivi teter

Styrelscn bcslutar att jutrilcunrsaktivitctcrnr i
iillriickliga. Inga ytterligare aktivitetel lbr
irsjubi leunr planeras siledes.

samband med sociologidagarrra frr
att fila SociolosforbLrnclets 50-

Sociologidagarna 20I4

Det iir betydelsetirllt att ha en liingsiktig planering r.,ad giil ler: sociologiclagarna
och cldrfor bor viird for 2014 firs socioiogiclagar nu diskuterars. Mot bakgrund av
vilka institutioner som tillhol kategori I och 2 n'ir clet giil ler institr,rtions-
medlernskap samt avseende turordningen {iireslfrs att Cioteborg trlir vdrcl frir
Sociologidaganra 20 I  4.

Styrelsen beslutar att ge Asa Wetterglen i uppdrag att unclersiika intresse och
mojligheter fbr Goteborgs Lrniversitet att arrangera sociologiclagarna 2014.

Be s lu t :



$ 12 Framtagande av ett  strukturschema utkast

Inforination: Patrik Aspers och Veronika Bulcar lur pdborjat fi 'amtagandet av ett
strukturschema. Ett forsta utl<ast presenteras. Se bilaga IV.

Bcslut: Aspers ocir Burcar arbetar viclare enligt utkastet til lsammans med kassor
Magnus Ring och redaktor for Sociologisk Folskning Hedvig Ekerwald.

$ 13 Redahtionsstruhtur fiir Sociologish Forslining

hiformation: Styrelsen diskr"rterar viktcrt av att det iiven forlsdttningsvis finns en god
kommunikation melian reclaktor och liassr:r samt att fi 'amtida wcbbarrsvaris
tydliE involveras i clenna kourmunikation.

For att siikerstzilla tidskriftens kvalitd bor ett svensksprfrlcigt internationcllt
t 'edaktionsrid bildas. l,ikasi kan redaktionsridsmedlernrllal rekryteras fi '6n flera
svenslia sociologimiijoer ut<iver den diir redaktionen lil fbrlagd fijr att pi sl siitt
cika interalttionen rnellan olika sociologitraditioner clch institutioner. Ett ulole
angdende Sociologisk Forslcring dr inplauerat til i Sociologidagama 2012. Det iir'
viktigt att den redaktion som konrmer att tilltreda :il med och utfbrmar fr"antticla
re daktionsstrulttur.

Det iir ntoiligt att cxempelvis ett forlag kan ta over administrations- och
reklambitc'n (t o m riven prenutnerationsarbctet). Redalctor Fledvig Ekervald
hfiller pii att unclersoka detta.

Bes lu t :

lnfbnration: Stylelsen dislcuterar f,ven en ny ti 'anrtida permanent ansval'ig utgivare {br
Sociologisk Forskning.

Beslttt: Styrelsen beslutar att ti l lf i 'Aga Hedvig Elrervald onr hon vill ta over som ansvarig
utgivare.

$ 14 Ny redaht ionsort  och rry redal i t i i r

Intbrrnation; Styrelsen {ijreslir att i forsta hand (enligt tr:rortlning och l<ategoritil lhorighet vad
giiller institr,rtronstnecllemskap) tilhiAga Clote borgs universite t angdcncle
redal<torskapet. (Pi tur diirefier st"ir Stockholms universitet.)

Besiut: Stylelsen beslutal att ge Asa Wettergrcn i uppdrag att unclcrsol<a intresset hos
Goteboles Lrnivelsitet fiir att tzr civer redal<tionen.

$ 15 SIr har ordct

lnfbrnration: Dcadhncs nr 2 tisdag 2614,nr 3 n-idndag 15/8 och nr'4 mfintlag 24110.



Beslut:

$16

$  l 7

$18

Styelsen beslutar att Patrik Aspels til l nr 2 fbrfattar en text angdetrde
sociologidagama (Vacl h?inder'l) och Sociologfbrbundets 50-6rsjubileum. Nr 3
sha behandla clet institutionella medlemskapet och i nr 4 kommer Zoran Slavnic
prel i m i n ii rt att aktual i sera prcbl enratil<en kring datatraser,

Tirl fiir nf,sta miitc

Ndsta nrote iir bestiirnt til l Goteborg den 23 september kl. 12:00-16:00 i F417.
Yttelligare ett mote lore sociologidagarna fcrrliiggs till Lund clen 27 januari l<1.
12 :00-16:00 .

Ovriga l i igor

Under ovriga frigor diskuterades mojligheten att scanna in samtliga bilagor i
anslutning til l motesprotokollet. Detta gors i utskick til l styrelsen.

N'liitet avsluf as kl 15:00

Jttslerare / -."'"

Vcronika Burcar i '
Sehreterare



KALLELSE: Ljtgick 20 1 l -03 -22

Dagordning Sveriges sociologfiirbunds styrelsemtite
Stockholn, fi 'edagen den Be aplil, 201 I
Tid:I  I  : -10-15:30, lunchmacka utdelas.
Plats: SCORF., Roslagsvdgen l0l, Kriiftr' iket, hus 7A, Stochholms universitet
Lokal: Seminarierununet (en trappa upp rakt li'arn)
(Patlik kan nAs via telefbn 070-3 I 7 6722)

Arendcn

S I Motet oppnas

$ 2 Forslag til l dagordning

$ 3 \,r21 2v jnsteratc

$ 4 Genomgiing av {bregiende ntotesplotol<oil

s\ 5 informationspunkter (.I-Store ; llSA-utskick, databaser)

S 6 Kasstirens rapport

s\ 7 Institr.rtionellt medlernskap (PA, NlR)

ss B i'Iemsiclart (PA, lMIt, LS.l)

$ 9 Sociologidagarna (PA)

S I0 .lubileurnsal<tiviteter

$  1 i  Soc io logrdagama2014

S 12 Frarntagande av ett strulcturscherna utkast (PA, VB)

$ l3 ltedaktionsstrulo;r fiir: Sociologisk Forskning

$ 14 Ny ledaktionsort ocli ny redakttir

5$ l5 Sl' har oldet (Deadlines: Numrner 2: tisclag 26 aprll (efter annanclag pirsl<. si giirntt

fole pisken) Nutumer 3: rninclag l5 augusti nullu11el'4: m6nclag 24 oktober)

$ 16 Tid fdr n6sta rnt i te dr best2irr i t  t i l l  Goteborg,2319 12:00 * 16:00 (motc dec-jan r

lund?) |  i5 mars 2012,9:00 ( i  8900; Soc. Inst.  SU),

$ 17 Ovl iga f iAgor

s\ 18 l\'lotet av.slutas

Viilkommenl

Palrik Aspers
Oldfiirande


