
Referat af ordinær generalforsamling I DASTS, 6. Juni 2008, IT-huset Katrine Bjerg, Århus

1. Valg af dirigent og referent
1. Henriette Langstrup blev valgt som dirigent. Peter Lauritsen som referent.

Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var varslet rettidigt og
beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning v. formand Torben Elgaard Jensen
1. Foreningen har ca. 150 medlemmer.
2. Der kommer ca. En nyhed om ugen på www.dasts.dk, hvilket bestyrelsen finder

passende.
3. Det har i løbet af året været diskuteret, hvorvodt DASTS skulle være vært for en

større international konference. Ideen er spændende, men bestyrelsen mener
ikke, at et sådant arrangement står lige for.

4. Bestyrelsen ønsker, at DASTS skal udgive en ”paper-serie” under navnet
DASTS Encounters. Tanken er, at publikationer i serien kan ”tælle” i forhold til
Videnskabsministeriets kriterier. Bestyrelsen vil udpege en redaktør, som så
udpeger et editoriel board. Det blev diskuteret, om serien skulle have sigle eller
double-blind review. Det blev bemærket, at betegnelsen ”research papers”
signalerer arbejdspapirer. Det blev foreslået at gøre redaktionen Nordisk.
Bestyrelsen tog bemærkningerne til efterretning og går videre.

Forsamlingen tiltrådte formandens beretning.

3. Regnskab
1. Da foreningen er pengeløs blev der ikke fremlagt et regnskab.

4. Eventuelle forslag
1. Der var ikke indkommet forslag.

5. Fastsættelse af kontingent
1. Bestyrelsen foreslog at medlemskab fortsat skal være gratis. Forslaget blev

vedtaget.

6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
1. Torben Elgaard Jensen og Julie Sommerlund blev genvalgt uden modkandidater.

Anders Blok blev valgt som suppleant.

7. Valg af revisor
1. Ulrik Jørgensen blev genvalgt som revisor. Da Ulrik ikke var tilstede og ikke

var blevet spurgt på forhånd, blev bestyrelsen bemyndiget til at udpege en anden
revisor, hvis Ulrik mod forventning ikke vil påtage sig hvervet.

http://www.dasts.dk/


8. Eventuelt
1. Det blev diskuteret, hvordan foreningen kan få alle danske STS-miljøer med.

Bestyrelsen vil tage direkte kontakt til relevante miljøer. Alle blev opfordret til
at henvende sig til bestyrelsen, hvis de har kendskab til relevante personer eller
miljøer, som ikke er med.


