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Torben Elgaard Jensen bød velkommen og oplyste, at samtlige øvrige bestyrelsesmedlemmer havde meldt 
afbud pga. udlandsrejser eller sygdom. Herefter gik man over til dagsordenen, som var følgende:  
 
1) Valg af dirigent og referent 
2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 
3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse  
4) Eventuelle forslag  
5) Fastsættelse af kontingent  
6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant 
7) Valg af revisor 
8) Eventuelt 
 
 
ad. 1. Valg af dirigent og referent 
Torben Elgaard Jensen blev valgt som dirigent og referent. 
 
ad. 2. Bestyrelsens beretning 
Referenten gav ordet til formanden, som aflagde sin beretning.  
 
Nøgletal 
Torben Elgaard Jensen, præsenterede indledningvis nogle nøgletal for foreningen. Foreningen blev som 
bekendt stiftet i november 2006. 6 måneder efter blev den første DASTS konference afholdt, hvor 
nøgletallene blev gjort op. Og i dag befinder vi os ca. 7 måneder fra dette tidspunkt. 
 
 Nov 2006-Maj 

2007 
Maj - December 
2007 

I alt 

Nye medlemmer 
(feedblitz) 

96 26 122 

Nye nyheder 13 28 41 
Nye 
afhandlinger på 
hjemmesiden 

10 6 16 

 
Som det ses har foreningens medlemstal vokset med ca. 1/3 i det seneste halve år. Hyppigheden af nyheder 
er ca. fordoblet, og der er 60% flere ph.d- afhandlinger, som man kan downloade. Alt tyder således på, at 
foreningen er inde i en relativ hurtig og meget positiv udvikling. 
 
Administrativt 
I den forløbne periode er Christopher Gad blevet hjemmeside ansvarlig. Torben Elgaard Jensen udtrykte sin 
meget store tilfredshed med denne ordning. Det har betydet en meget betydelig lettelse for formanden og 
Christopher har varetaget opgaven med stor kompetence og ildhu.  
 
Bestyrelsen 
Lene Koch har ønsket at udtræde af bestyrelsen pga. arbejdsbelastning, og Casper Bruun Jensen er indtrådt 
som suppleant. Torben Elgaard Jensen udtrykte sin store taknemmelighed for Lenes indsats. Lenes erfaring, 
overblik og entusiastiske væsen har haft stor betydning for bestyrelsesarbejdet. 
 
Synlighed 



Bestyrelsen har i den forløbne periode været meget optaget af, hvilken status STS vil få ifbm. indførelsen af 
den såkaldt norske model.  
 
Modellen er kort fortalt, at Videnskabsministeriet har produceret en liste af faggrupper (fx sociologi, 
erhvervsøkonomiske fag, kemi, osv.). For hver af disse faggrupper, skal der nedsættes et nationalt udvalg, 
som skal definere kvalitetstidskrifter. I fremtiden skal en del af midlerne til universiteteren fordeles afhængig 
af, hvor mange publikationer man opnår i de udvalgte tidsskrifter.  
 
Bestyrelsens bekymring har været, at STS ikke blev tilstrækkeligt repræsenteret, idet feltet i bedste fald ville 
figurere som en lille del af andre faggrupper.  
 
Ministeriets liste blev i efteråret sendt til Rektorkollegiet, som sendte det til høring på alle Universiteter. 
Rektorkollegiet ville efterfølgende udarbejde en revideret liste. I den forbindelse gjorde alle 
bestyrelsesmedlemmer en indsats for at ønsket om en særskilt STS faggruppe eller en anden form for 
tydeliggørelse blev indarbejdet i vore hjemlige universiteters høringssvar (Vi havde desuden kontakt ITU). 
Øvelsen lykkedes desværre kun i beskedent omfang. Vore ønsker blev i en vis grad inkorporeret i 
Universiteternes svar, men Rektorkollegiet valgte ikke at oprette en særlig STS faggruppe.  
 
Imidlertid blev vi samtidig inviteret til at deltage i et andet initiativ, som blev iværksat af Claus Emmeche. 
Han kontaktede en række videnskabshistorikere, videnskabsfilosoffer og STS’ere. Med basis i denne kreds 
formulerede han et forslag om en faggruppe for ’Videnskabsstudier og forskningsanalyse’. Forslaget gav 
STS en relativ central placering og nævnte desuden en række STS kernetidsskrifter. Forslaget blev sendt 
direkte til det faglige udvalg i forsknings- og innovationsstyrelsen, som skulle modtage indstillingen fra 
Rektorkollegiet. Denne øvelse viste sig at bære frugt. I den endelige udmelding fra FI er den ønskede 
faggruppe oprettet.  
 
Bestyrelsen kan således med stor tilfredshed konstatere, at STS fetet i Danmark både har fået nye gode 
venner og har opnået en vis officiel faglig anderkendelse.  
 
DASTS konference 
I det forløbne år har Signe Vikkelsø og Casper Bruun Jensen arrangeret en meget vellykket DASTS 
konference på CBS. Bestyrelsen 
 
IMV på Århus Universitet har påtaget sig at arrangere den næste konference. Den vil blive afholdt d.5-6 juni. 
Lucy Suchman er key note speaker. (DASTS’s årlige generalforsamling vil blive afholdt ifbm. konferencen). 
 
Internationale konferencer 
Bestyrelsen har haft en løbende diskussion om, hvorvidt foreningen skulle forsøge at skaffe en stor 
international STS konference til landet. Såvel EASST som 4S/EASST er blevet diskuteret. Stemningen er 
generelt positiv, men det er i sagens natur også en ganske udfordrende opgave.  
 
Formanden har for nyligt modtaget en henvendelse fra Mette Nordahl Svendsen og Klaus Høyer (begge 
Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet), som har tilkendegivet, at de gerne til stille 
sig i spidsen for at arrangere en EASST konference i København i 2011. De indbyder i denne forbindelse 
DASTS til at samarbejde om projektet.  
 
Bestyrelsen er meget glad for denne udmelding. Der vil blive holdt et møde med Mette og Klaus i starten af 
næste år, og temaet blive blive diskuteret på næste DASTS generalforsamling. 
 
ad 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 
 
Da foreningen fortsat er pengeløs blev der ikke fremlagt et regnskab. 
 



ad. 4. Eventuelle forslag. 
 
Der forelå ingen forslag. 
 
ad. 5. Fastsættelse af kontingent. 
 
Det var enighed om, at kontingentet fortsat skal være gratis.  
 
 
ad. 6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant 
 
Dirigenten læste op fra indkaldelsen: ”Ved lodtrækning vil der blive valgt tre bestyrelsesmedlemmer, 
som skal på valg på denne generalforsamling. Alle bestyrelsesmedlemmer har tilkendegivet, at de 
ønsker at genopstille. De to medlemmer, som ikke udtrækkes, skal på valg til næste 
generalforsamling”. 
 
Efter en mindre debat blev følgende procedure besluttet. Bestyrelsesmedlemmerne blev opstillet i alfabetisk 
rækkefølge efter fornavn og tildelt nummer fra 1-5:  
  
1. Casper Bruun Jensen 
2. Julie Sommerlund 
3. Maja Horst 
4. Peter Lauritsen 
5. Torben Elgaard Jensen 
  
Dernæst blev Lottotallene i indeværende uge gennemgået mhp. at finde numre, som skulle trækkes ud. Hvis 
der ikke fandtes to numre, fortsatte søgningen i den foregående uge og så fremdeles.  
  
Proceduren resulterede i udtrækning af følgende numre:  3 (udtrukket d.8.12), 1 (udtrukket d.24.11), 4 
(udtrukket d.17.11).  
Man kan forvisse sig om disse oplysningers korrekthed på www.danskespil.dk
  
Maja, Casper og Peter kom således på valg. De havde alle tilkendegivet, at de ønskede at genopstille, og de 
blev alle enstemmigt genvalgt. 
 
Ingen stillede op som bestyrelsessuppleanter. Signe Vikkelsø er derfor fortsat eneste suppleant. 
 
 
ad 7. 
Ulrik Jørgensen blev genvalgt. 
 
ad 8.  
Dirigenten takkede for god ro og orden, hvorefter han, sammen med referenten og formanden, forlod lokalet. 
 

https://mail.win.dtu.dk/owa/redir.aspx?URL=http%3a%2f%2fwww.danskespil.dk

