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Mötesprotokoll

Plats: Telefonmöte
Tid: 14.20-14.55
Kallelse: urgick 2013-l l-06
Närvarande: Abby Peterson, Linda Soneryd, Stefan Svallfors, Åsa Wettcrgren, Äke Nilsén, Jan'Magnus Enelo,

Svone Wide r'

Anmált fdrhinder: Zorân Slavníc, Karin Bergmark samt Magnus Ring. Anna Olofsson deltÒþ inte pgav tekniska
problem med telefonkonferensen.

Katlelse: utglck 2013-ll-0ó

Ordförande Abby Peterson inleder med atlhälsa válkomna.

$ | Mötet förkl¡ras õppet
$ 2 Förslag till dagordning
Dagordningen godkändes.

$ 3 Val avjuoterare
Till justerare väljs ,{sa Wettergren

$ 4 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Mötesprotokollet läggs till handlingarna.

$5 Informationspunkter
Linda informerar om att samtal om nationellt samarbcte kring forskarutbildning nu tagit en mer konkret form.

Detta har fðr närvarande fem studierektorer för sociologi forskarutbildningar stilllt sig bakom (Umeå, Göteborg,

Lund, Stockholm, Uppsala). Hon ska nu kontakta samtlþa sociologmiljöers forskarutbildningsansvarþ och

förankra fÖrslaget att öppna vissa kurser fttr nationellt deltagande. Styrelsen ställer sig positivt till detta. Nästa

styrelse uppmanas att se över om en viss pott i budgeten kan avsättas för bidrag till de institutioner som ger

nationella kurser.

Linda informerar om medlemsregistret samt sida för inbetalning av individuell medlemsavgift via hemsidan som

Snorri Karlsson och Sæmundur Grettison nu tagit fram enligt offert. Länkar till sidorna har skickats till samtliga

styrelsemedlemmar. Sidan fÖr medlemsinbetalning är ännu ej offentlig, det krilvs ett inlösenavtal ftir att

betalningsfirnktionen ska frrngera. Abby Peterson har samma dag (6 dec 20 13) skrivit på en ansökan om ett

sådant avtal och insänt detta till Teller. Det påpekas att medlemsregistret ej stämmer eftersom flera av

styrelsemedlemmarna som är medlemmar i förbundet ej finns med. Linda kollar upp detta med Snorri Karlsson

och Sæmundur Grettison,

Svene informerar om Nordiska sociologförbundet, Acta kommer attflyita redaktionsort till Finland, lmpact

faktom har sjunkit för Acta, och SAGE har fttrklarat det med att små tidskrifter är beroende av ett flltal aliklar
för impact faktom. SAGE jobbar med ett system tör refuserade artiklar som är bra men som refuserats för att de

inte är tillritckligt bra och av utrymmesskäl - redaktionen kan då skicka en ftirfrågan till författarna om de är

intresserade av att publicera i SAGE Open. Nordiska förbundet kommer även denna gång att erbjuda



studenter/doktoranderhnöjlighet till rese-/konferensavgift- bidrag titl Nordiska förbundets konferens. Styrelsen

ställer sig positiva tilh'att Sverre koordinerar hur detta bidrag kan tiltdelas studenter/dokforander í Sverige (som

får 30 000:- att fördela på studenter/doktoranders medvorkan på konferensen).

$ ó Kassörens rapport
Ake ger information om hur institutionsmedlemskapet ser ut. Någon medlemsinstitution har sånkt sín avgift från

nivå I till nivå 2, och någon institution har ännu inte betalat för 2012. Påminnclser skickas till de som inte

betalat, gäller även biUlíotek som prenumererar pä Sociologisk Forskning.Institutionsmedlomskapet fungerar på

det stora hela bra och lôjalitoæn för detta system är hög, Skattedeklaration är inlämnad för 2012 och ska åven

göras fllr 20 I 3 .

$ 7 Sociologdagama
Âsa berättar att planeringen inför sociologdagama rullar på bra, Ytterligare ett bokseminarium nu klart - Sten-

Ake Stenberg Född 1953: folkhemsbarn iþrskadokus förslag på kommentator är Mats Trondman'

Konferensavgiften kommer at vara kaftigt reducerad för medlemmar (500 k, jämfört med 1500:- för icke

medlemmar).

$8 Handlingar inför Förbund¡ståmman mars2014, bl a verksamhetsber$ttelsen och revisionsberättel¡en
Vi diskuterar skissen på Verksamhetsberättelsen - vi bör lâgga till att ffra av vàra möten skett som telefonmöten

vilket är ett sätt att spara både pengar och tid. Abby och Linda reviderar Verksamhotsberättelæn inför
Fftbundsstämman och skickar den för påseende på epost titl styrelsen innan den läggs ut på Sociologftlrbundets

webbsida i februari, Revisionsberättelse fðr 20 I 2 finns. Revisionsberättelse för 20 I 3 måste också göras

offentligt senast 21:a febnrari inför stämman.

$9 Berlut om ändrad flrmatecknare lör tidskriften sociologisk forskning
Firmatecknare fttr fðrbundet har tidigare redan beslutats men ett beslut kävs fðr firmatecknare för Socíologßk
Fonkning. Styrelsør beslurar an Abby Peterson (4901 l5-2688) och Äke Nilsén (6201 14-3978) ges i uppdrag att

var för sig teckna frma i tidskrifTens namn.

$ l0 Övrþffigor
I relation till föregående mötesprotokoll $ 9 informerar Sverre om att han nu färankat hos sin institution att

Hõgskolan i Dalarna tar över redaktionen lór Sociologisk Forskning. Styrelsen kommer att fÓreslå Högskolan í

Dalama som redaktionsorttill förbundsstämman i mars 2014.

gll Nåsta möte
Nästa sfyrelsemöte äger rum kl. 12.00 l5:e mars,20l4 i Stora Skansen (8336) Göteborgs universitet, (i samband

med sociologidagarna).

$ 12 Mötet avslutas o

Sekreterare, Linda Soneryd Justerare, ,{sa \ryeftergren


