Referat af generalforsamling I DASTS 28.5.2013

1. Det blev konstateret at generalforsamlingen var varslet korrekt og beslutningsdygtig

2. Valg af dirigent: Torben Elgaard Jensen blev valgt som dirigent

3. Valg af referent: Christopher Gad blev valgt som referent

4. Formandens beretning: Formanden berettede om STS-begivenheder i det forgangne år

	I bestyrelsesregi har det været et år med mødeaktivitet på lavt blus

4S/EASST på STS var simpelthen en STS-begivenhed i verdensklasse – DASTS sender en stor kado til arrangørerne på CBS og alle der hjalp til at nå dette mål for dansk STS.
Nordisk STS konference løb af stablen for første gang i år i Trondheim, og var et godt arrangement, men som også gav anledning til nogle refleksioner omkring inklusion af unge STSere `(se punkt 8, nedenfor).
	Et nyt Dansk STS-miljø er opstået omkring Ålborg Universitet, Sydhavnen omkring uddannelsen i tekno-antropologi og centeret DIST. De har lagt billet ind på at arrangere de næste nordiske STS konference i 2015.

Formandens beretning blev godkendt af forsamlingen

5. Regnskab og kontingent: Revisor Karen Boll meddelte, at foreningen er pengeløs så der ikke fremlægges regnskab. Det besluttes at medlemskab stadig skal være gratis

6. Valg af bestyrelse

Ved generalforsamlingen begyndelse bestod bestyrelsen af:  Peter Danholdt, AU, Anders Blok, KU, Torben Elgaard Jensen (formand), AAU, Julie Sommerlund, KU, Henriette Langstrup, KU, Christopher Gad, ITU, Casper Bruun Jensen, ITU.

	Torben Elgaard Jensen og Anders Blok var på valg og genopstillede, mens Casper Bruun Jensen havde valgt at trække sig fra bestyrelsen på grund af flytning til udlandet.
	
	Sarah Malou Strandvad, RUC ny-opstillede 

	Alle de opstillede kandidater blev (gen)valgt og bestyrelsen vil snarligt mødes for at konstituere sig og vælge en formand. Den består dermed det næste år af Peter Danholdt, AU, Anders Blok, KU, Torben Elgaard Jensen, AAU, Julie Sommerlund, KU, Henriette Langstrup, KU, Christopher Gad, ITU, Sarah Malou Strandvad, RUC

	
7. Valg af revisor: Karen Boll blev genvalgt som revisor					

8. Diskussion af Nordisk STS konference i Trondheim

	Hvordan sikrer man sig deltagere mødes interagerer med forskere fra andre lande?

-Sessionerne kunne blandes bedre eller på anden måde arrangeres i sessioner med dette for øje. 
	Hvordan sikrer man sig deltagelse fra unge mennesker i STS miljøet, når det ikke foregår tæt på?

-Det blev forslået, at man arbejde med travel grants eller endnu bedre at arrangere et PhD kursus op til arrangementet.

6. Eventuelt 
	
	Encounters: Der er kommet to artikler sidste år og det kører fint på et fint niveau, men vi kunne godt gøre opmærksom på, at det eksisterer en gang imellem.
	Desuden bør bestyrelsen snarligt arbejde på undersøge mulighederne for at opdatere vores hjemmeside som kører på en gammel og usikker version af Wordpress.


7. Formanden takkede tilsidst for god ro og orden.



	
	
	

	
	
	
	

