
Referat	  af	  DASTS	  bestyrelsesmøde	  d.15.10.2010	  

Til	  stede:	  	  Jane	  Vedel,	  Brit	  Ross	  Winthereik,	  Casper	  Bruun	  Jensen,	  Maja	  Horst,	  Torben	  Elgaard	  Jensen	  

(referent)	  

Afbud:	  Peter	  Lauritsen,	  Estrid	  Sørensen.	  

	  

Dagsorden	  

1. Valg	  af	  formand,	  næstformand	  og	  kasserer.	  
2. Evaluering	  af	  sommerens	  STS	  konferencer	  	  
3. Den	  kommende	  4S/EASST	  	  konference	  på	  CBS	  (2012)	  

4. STS	  Encounters	  
5. Evt.	  	  

	  

Ad	  1.	  Valg	  af	  formand,	  næstformand	  og	  kasserer.	  

Torben	  Elgaard	  Jensen	  blev	  valgt	  som	  formand.	  

Peter	  Lauritsen	  blev	  valgt	  som	  næstformand	  

Maja	  Horst	  blev	  valgt	  som	  kasserer.	  

Alle	  blev	  valgt	  enstemmigt	  og	  uden	  modkandidater.	  

	  

Ad	  2.	  Evaluering	  af	  sommerens	  STS	  konferencer	  	  

Mødedeltagerne	  delte	  diverse	  erfaringer	  fra	  sommerens	  konferencer,	  herunder	  velkendte	  problemer	  med	  
at	  sikre	  både	  sammenhæng,	  kvalitet	  og	  bred	  tilgængelighed	  på	  store	  konferencer.	  Det	  klassiske	  dilemma	  er	  
naturligvis,	  at	  vi	  på	  den	  ene	  side	  ønsker	  os	  store	  konferencer	  som	  er	  åbne	  for	  nytilkommere	  til	  STS	  feltet,	  på	  

den	  anden	  side	  er	  det	  vigtigt	  at	  sikre,	  at	  vi	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  agerer	  som	  et	  ’felt’,	  hvor	  vi	  diskuterer	  
med	  hinanden	  og	  det	  eksisterede	  litteratur.	  	  Som	  et	  yderligere	  tema	  blev	  EASST	  formandens	  løbende	  
bestræbelser	  på	  at	  fremhæve	  innovationsstudier	  som	  særligt	  politisk	  relevante	  diskuteret.	  Den	  generelle	  

stemning	  var,	  at	  ethvert	  forsøg	  på	  at	  udvide	  STS	  feltets	  indflydelse	  og	  samarbejdsflader	  er	  velkomne,	  dog	  
ikke	  på	  bekostning	  af	  STS-‐feltets	  pluralitet	  og	  dets	  mange	  andre	  kortsigtede	  og	  langsigtede	  forståelser	  af	  
(politisk)	  relevans.	  

Ad	  3.	  Den	  kommende	  4S/EASST	  	  konference	  på	  CBS	  (2012)	  

Maja	  orienterede	  om	  de	  økonomiske	  og	  organisatoriske	  aspekter	  af	  konferencen.	  Der	  er	  nedsat	  en	  

organisationsgruppe	  på	  CBS	  bestående	  af	  Maja	  Horst	  (formand),	  Alan	  Irwin,	  Susse	  Georg	  og	  Signe	  Vikkelsø.	  
Gruppen	  vil	  organisere	  en	  proces,	  som	  gør	  det	  muligt	  for	  interesserede	  danske	  STS’ere	  at	  deltage	  og	  
bidrage	  på	  forskellige	  niveauer	  og	  i	  forskelligt	  omfang.	  	  	  



Bestyrelsen	  udtrykte	  sin	  uforbeholdne	  begejstring	  for	  CBS’s	  initiativ.	  Der	  er	  ingen	  tvivl	  om,	  at	  konferencen	  

er	  den	  mest	  spektakulære	  STS-‐event	  i	  Danmark	  nogensinde.	  Den	  er	  en	  fantastisk	  mulighed	  for	  at	  synliggøre	  
dansk	  STS,	  for	  udvikle	  faglige	  kontakter	  på	  alle	  niveauer	  og	  for	  at	  bidrage	  til	  at	  forme	  feltet	  fremover.	  	  

Maja	  og	  	  Torben	  vil	  udsende	  en	  fælles	  mail	  til	  DASTSs	  medlemmer	  med	  opfordring	  til	  at	  deltage	  i	  arbejdet	  
med	  at	  arrangere	  konferencen.	  

	  

Ad	  4.	  STS	  Encounters	  

Efter	  en	  lidt	  langsom	  opstart,	  ser	  der	  ud	  til	  at	  være	  en	  solid	  fremdrift	  i	  vores	  on-‐line	  tidsskrift,	  STS	  

Encounters.	  Aktuelt	  er	  der	  én	  artikel	  i	  review,	  og	  der	  er	  planlagt	  to	  tema-‐numre,	  som	  efter	  planen	  vil	  
materialisere	  sig	  i	  løbet	  af	  det	  næste	  halve	  år.	  	  

Casper	  Bruun	  Jensen	  og	  Peter	  Lauritsen	  rapporterede	  endvidere,	  at	  der	  er	  gode	  erfaring	  med	  at	  tilbyde	  
bidragydere	  et	  ´åbent	  review´,	  dvs.	  en	  dialog	  med	  deres	  reviewere.	  	  

Review	  tiden	  er	  fortsat	  ekstremt	  kort	  sammenlignet	  med	  andre	  tidsskrifter,	  og	  STS	  encounters	  er	  placeret	  i	  

kategori	  	  1	  i	  forskningsministeriets	  bibliometriske	  forskningsindikator.	  

	  

Ad	  5.	  Eventuelt	  

Intet.	  

	  

	  

NÆSTE	  MØDE:	  

Næste	  bestyrelsesmøde	  vil	  blive	  afholdt	  i	  foråret	  2011.	  Det	  præcise	  tidspunkt	  er	  endnu	  ikke	  aftalt.	  Forslag	  
til	  dagsordenspunkter	  kan	  sendes	  til	  Torben	  Elgaard	  Jensen	  på	  tej@man.dtu.dk	  

	  


