
Referat af bestyrelsesmøde, d.26 november 2009
Tilstede: Torben Elgaard Jensen (referent), Brit Ross Winthereik, Julie Sommerlund, Casper Bruun Jensen,
Christian Klement, Maja Horst, Estrid Sørensen (dog først fra pkt. 6).
(Afbud fra Peter Lauritsen)

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat / evaluering af det virtuelle bestyrelsesmøde
3. STS Encounter’s profil (se nedenfor)
4. DASTS konference 2010 på DPU (se nedenfor)
5. Nyt fra faggruppe 68

Ad. 1
Dagsordenen blev godkendt

Ad 2.
Referatet af det virtuelle bestyrelsesmøde (14.8) blev godkendt. Der var almindelig enighed, om
at bestyrelsesmøder i form af e-mail dialoger (eller multi-loger) er en nødløsning, som vi så vidt
muligt bør undgå.
Ad 3.
Peter og Casper havde lavet følgende oplæg til STS Encounters profil:
Encounters udgives af Danish Association for Science and Technology Studies. I tråd hermed er
det tidsskriftets formål, at stimulere kvaliteten, bredden og samarbejdet inden for dansk
STS-forskning samt at markere dansk STS tydeligere i nationale og internationale
sammenhænge. STS skal her forstås i bredeste forstand. Redaktionen lægger vægt på, at
tidsskriftet giver et bredt og nuanceret billede af, hvad der foregår i de danske STS-miljøer. Dette
gælder med hensyn til både teorier, metodevalg og genstandsfelter.

Encounters publicerer originale forskningsartikler, oversigtsartikler, debatartikler og
boganmeldelser. Alle artikelmanuskripter underkastes review. Encounters publicerer på dansk,
de øvrige nordiske sprog og engelsk. Encounters er et nettidsskrift og er tilgængeligt på
www.dasts.dk
Review
Alle artikelmanuskripter underkastes referee-bedømmelse af to forskere. Review-processen er
som udgangspunkt blind, men hvis forfatteren og de tilknyttede referees ønsker det, kan den
gøres åben, for dermed at øge muligheden for dialog om den enkelte artikel. Udover eksterne
reviewere vil mindst en redaktør gennemlæse og kommentere artiklen.
Editorial Board
Medlemmer af DASTS bestyrelse er fødte medlemmer af Encounters’ editorial board
Manuskriptvejledning
Originalartikler og oversigtsartikler bør ikke have et omfang over 8000 ord. Anmeldelser og
debatartikler ikke over 3000 ord. Det anvendes slutnoter, men antallet og længden af noter bør
begrænses. Forfatteren kan frit vælge, hvilket anerkendt referencesystem, der skal anvendes.
Manuskripter indsendes i en læsevenlig font og med dobbelt linjeafstand.



Oplægget blev positivt modtaget og godkendt, med følgende tilføjelser:
- Såfremt artiklerne ikke er på engelsk, skal der tilføjes et engelsk
abstract.
- Der skal udarbejdes en engelsk version af ovenstående tekst.
- Som generel politik blev det besluttet, at artikelforslag fra medlemmer
af bestyrelsen/redaktionen altid vil blive underkastet 2 eksterne reviewere.

I forlængelse af diskusssionen om, hvordan STS Encounters skulle præsenteres, udspandt der sig
en diskussion om, hvorvidt DASTS hjemmeside har en tilstrækkelig tydelig kommunikation om,
hvad Dansk STS er, og hvad foreningen står for. Torben havde inden mødet udarbejdet et udkast
til en ’historie’ om Dansk STS som oprindeligt var tænkt som en præsentation af Encounters.
Estrid havde bidraget med en række kommentarer til denne historie. Det blev besluttet, at Maja
og Julie arbejder videre med dette materiale mhp. på at producere en kort tekst til DASTSs
hjemmeside. Det blev endvidere besluttet, at Torbens powerpoint oplæg om DASTS (holdt på en
konference i Göteborg for det svenske STS-netværk i 2008) skulle pudses af og lægges på
hjemmesiden.

Ad 4.
Estrid Sørensen / DPU havde inden mødet tilbudt sig om arrangører af konferencen i 2010,
hvilket den øvrige bestyrelse har tilsluttet sig med begejstring. Under punktet blev der udvekslet
erfaringer og idéer fra tidligere til kommende konference arrangører. Blandt andet overdrog Brit
en memory stick med en række nyttige informationer fra ITU-gruppens arbejde med at arrangere
konference.
Konferencen på DPU vil finde sted d.10-11 juni.

Ad 5
Maja horst gav en orientering om arbejdet i faggruppe 68.
Interesserede henvises til faggruppens blog (http://faggruppe68.pbworks.com/ ) som blandt andet
rummer et link til Claus Emmeches notat "Mareridt, damage control, eller forskningsrelevante
kvalitetskriterier?”
Blandt de STS-relaterede tidsskrifter, som er nu er placeret i højeste kategori (2) kan nævnes:

· Public Understanding of Science
· Science and Engineering Ethics
· Science and Public Policy
· Science as Culture
· Science in Context
· Science Studies
· Science, Technology & Human Values
· Social Studies of Science
· Studies in History and Philosophy of Science Part A
· Technology Analysis & Strategic Management

I den laveste, men alligevel point-givende kategori (1), findes blandt andet DASTS encounters


