
Referat	  af	  DASTS	  bestyrelsesmøde	  d.9.2.2010	  

	  

Tilstede:	  Peter	  Lauritsen,	  Brit	  Ross	  Winthereik,	  Casper	  Bruun	  Jensen,	  Christopher	  Gad	  (gæst).	  

Afbud:	  Julie	  Sommerlund,	  Maja	  Horst,	  Estrid	  Sørensen,	  Kristian	  Clement.	  
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0. Torben	  blev	  valgt	  som	  mødeleder	  og	  referent.	  
	  

1. Møde	  i	  London	  for	  EASST’s	  bestyrelse	  og	  repræsentanter	  for	  nationale	  STS	  organisationer.	  

Estrid	  og	  Torben	  deltog	  i	  den	  nævnte	  møde	  d.29	  januar.	  På	  mødet	  blev	  der	  fremlagt	  præsentationer	  af	  

STS	  –	  organiseringerne	  i	  en	  lang	  række	  europæiske	  lande,	  og	  mulighederne	  for	  yderligere	  samarbejde	  
og	  inspiration	  blev	  drøftet.	  Mødet	  var	  oplysende,	  men	  der	  var	  også	  klart,	  at	  problemstillingerne	  er	  
meget	  forskellige	  afhængige	  af,	  om	  STS	  er	  relativt	  skrøbeligt	  netværk	  (Spanien,	  Portugal),	  om	  man	  

manøvrerer	  i	  et	  meget	  fagdisciplinært	  akademisk	  miljø	  (Tyskland),	  om	  man	  har	  en	  lang	  tradition	  for	  en	  
national	  STS	  uddannelse	  og	  organisering	  (Holland),	  eller	  om	  STS	  i	  de	  pågældende	  land	  er	  præget	  af	  
nogle	  få	  stærke	  institutioner	  (England,	  Norge,	  Sverige).	  I	  denne	  sammenhæng	  kan	  Danmark	  

karakteriseres	  som	  et	  usædvanligt	  godt	  organiseret	  	  netværk,	  som	  pt.	  nærmere	  sig	  en	  stærkere	  
institutionel	  forankring.	  

Bestyrelsen	  erklærede	  sig	  enig	  i	  følgende	  idéer,	  som	  Estrid	  og	  Torben	  i	  øvrigt	  også	  havde	  udtalt	  sig	  
positivt	  om	  på	  mødet	  i	  London:	  	  

-‐ Redaktøren	  af	  den	  finsk-‐baserede	  Science	  Studies	  foreslog,	  at	  EASST	  overtog	  ansvaret	  for	  dette	  

tidskrift	  og	  gjorde	  det	  til	  sit	  officielle	  organ.	  
-‐ Der	  kunne	  oprettes	  en	  oversigt	  (under	  EASSTnet.org),	  hvor	  man	  kan	  se	  curriculum	  for	  udvalgte	  STS	  

kurser	  og	  uddannelser.	  



	  

2. Hjemmeside	  

DASTS	  hjemmesiden	  er	  under	  revision,	  hvilket	  er	  foranlediget	  af	  det	  stigende	  medlemstal,	  som	  gør	  
det	  umuligt	  for	  Christopher	  løbende	  at	  opdatere	  ændringer	  i	  e-‐mail	  adresser	  mv.	  Der	  skal	  derfor	  
oprettes	  en	  eller	  anden	  form	  for	  selvbetjening.	  

	  
I	  dag	  udsendes	  nyhedsmail	  via	  en	  service	  (feedblitz),	  som	  er	  tilknyttet	  hjemmesiden,	  i	  fremtiden	  vil	  
nyheder	  blive	  sendt	  ud	  via	  en	  service,	  som	  er	  en	  direkte	  del	  af	  hjemmesiden,	  og	  hvor	  brugerne	  selv	  

kan	  ændre	  de	  kontakt	  oplysninger	  og	  det	  evt.	  billede,	  som	  vises	  på	  hjemmesiden.	  	  
	  
Overgangen	  til	  det	  nye	  system,	  kommer	  til	  at	  foregå	  på	  følgende	  måde	  

(1) alle	  e-‐mail	  adresser	  flyttes	  over	  på	  det	  nye	  system,	  hvorved	  medlemmernes	  nyhedsstrøm	  
fortsætter	  uden	  af	  brydelser.	  	  	  

(2) Desværre	  kan	  oplysninger	  om	  navn	  og	  institution	  ikke	  automatisk	  flyttes	  med	  

(3) Brugere	  får	  derfor	  en	  besked	  om,	  at	  de	  nu	  kan	  gå	  ind	  indtaste	  deres	  navn,	  institution,	  mv.	  som	  
derefter	  vil	  blive	  synlige	  på	  hjemmesiden.	  	  

	  

3. STS	  Encounters:	  	  

Encounters	  bevæger	  sig	  fortsat	  fremad,	  om	  end	  ikke	  helt	  i	  det	  tempo,	  vi	  kunne	  drømme	  om.	  Der	  er	  nu	  

papers	  i	  pipelinen,	  organiseringen	  af	  og	  procedurer	  for	  reviews	  er	  på	  plads.	  Desuden	  kan	  vi	  konstatere	  vha.	  
hjemmesidens	  ’traffik-‐overvågnings-‐funktion’,	  at	  Encounters	  bliver	  hyppigt	  downloadet.	  

Vi	  skal	  derfor	  ikke	  forspilde	  nogen	  chance	  –	  heller	  ikke	  denne	  –	  til	  at	  opfordre	  DASTS	  medlemmer	  og	  alle	  
andre	  til	  at	  submitte	  papers	  til	  STS	  Encounters.	  

	  

4. Videnskab.dk	  

Maja	  har	  fået	  en	  henvendelse	  fra	  Videnskab.dk	  og	  har	  i	  den	  sammenhæng	  formuleret	  idéen	  om,	  at	  en	  

gruppe	  DASTS’ere	  fik	  ansvaret	  for	  en	  blog.	  Bestyrelsen	  var	  positiv	  overfor	  idéen,	  men	  er	  også	  bekymret	  
for,	  om	  vi	  vil	  kunne	  levere	  en	  løbende	  strøm	  af	  gode	  blogs.	  Desuden	  er	  bør	  det	  diskuteres	  nærmere,	  
hvorvidt	  organisationen	  DASTS	  kan/skal	  lade	  sig	  repræsentere	  i	  denne	  form.	  Vi	  vil	  overveje	  idéen	  

nærmere,	  sammen	  med	  Maja,	  ved	  først	  givne	  lejlighed.	  	  

	  

5. Eventuelt	  

Casper	  fortalte	  om	  sit	  nyligt	  påbegyndte	  STS	  studie	  af	  den	  bibliometriske	  forskningsindikator.	  	  

	  

	  



	  

	  


