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Mødested: lokale 15.0.08 på Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for
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Tilstedeværende:
Torben Elgaard Jensen
Maja Horst
Julie Sommerlund
Casper Bruun Jensen
Afbud:
Peter Lauritsen
[Klaus Høyer og Mette Nordahl Svendsen deltog endvidere under diskussionen af
punkt 5 på dagsordenen]
Dagsorden
1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af referat
3. Konstituering: Valg af formand og næstformand
4. Opfølgning på sidste generalforsamling
5. EASST/4S
6. Status på den kommende DASTS konference
7. Status på Faggruppe 68
8. Status på DASTS working paper series.

Ad 1.
Torben valgt som dirigent. Casper valgt som referent
Ad 2.
Sidste mødes referat godkendtes.
Ad 3.
Torben blev genvalgt som formand. Peter blev genvalgt som næstformand.

Ad 4.
Bestyrelsen består af Torben, Peter, Maja, Julie og Casper. Torben og Julie skal
på genvalg til næste generalforsamling som falder sammen med DASTS-konferencen i
Århus i juni.
Ad 5.
På foranledning af Klaus og Mette blev spørgsmålet om hvorvidt DASTS kan og skal
arrangere enten EASST (2010) eller 4S (2012) diskuteret. Klaus og Mette har
været i kontakt med EASST, som er meget interesseret i at få konferencen til
København. Beslutningen om placering af konferencen skal tages i forbindelse med
Rotterdam konferencen i august. Der var en positiv stemning for ideen om at
arrangere en af disse konferencer. Argumenter blev præsenteret både for og imod
såvel EASST og 4S. EASST er mere overskuelig (antageligt 600 mennesker), men
falder sammen med 2010 konferencen i Japan, som sikkert vil trække en del
oversøiske gæster. 4S er mere højprofileret, men også næsten dobbelt så stor,
hvilket gør logistikken mere kompliceret. Det centrale spørgsmål er om der er
nogen der er villige til at påtage sig rollen som nøgle-personer omkring
organiseringen, der uden tvivl er et kæmpearbejde. KU og CBS betragtes som de

eneste institutioner der fornuftigt kan løfte opgaven og dette fordrer at enten
Klaus & Mette eller Casper, Maja eller Signe Vikkelsø påtager sig det
overordnede ansvar. De implicerede parter er indtil videre i tænkeboks ang.
dette. Julie kontakter Signe for at høre om hun kunne være interesseret. Det
undersøges af Maja om der er mulighed for at finde midler til frikøb på CBS for
den eventuelle organisator.

Ad 6.
Der er udsendt call for papers til DASTS konferencen på Århus Universitet 5-6
juni. Lucy Suchman bliver key note speaker og der er kontakt med Anna Tsing for
at høre om hun også vil deltage. Det diskuteres om konferencemiddagen kan
placeres på Aros.
I forhold til sprogpolitik foreslås det at keynotes holdes på engelsk, mens
andre oplæg enten kan holdes på dansk eller engelsk. En mulighed er at opdele
konferenceoplæggene i sprogsegmenter, så de danske og engelske oplæg holdes
klart adskilt, til gavn for engelsksprogede deltagere. Dette skaber et problem
om sammenhæng og tematik, som må overvejes i forhold til de konkrete abstracts.
Det er en ambition for DASTS at skabe et bredt funderet STS miljø i Danmark,
hvorfor det overvejes at tage kontakt til specifikke forskningsmiljøer, der
hidtil ikke har været involveret. Dette vedrører ikke mindst grupperinger på
RUC, på SDU (omkring kulturstudier) og antropologi i såvel Århus som København.
Torben undersøger muligheden for at foretage en fælles bookning af DSBpladsbilletter fra København til Århus (”et STS-tog til Århus”).

Ad 7
I Videnskabsministeriets igangværende projekt med at definere såkaldte
autoritetslister for tidsskrifter og bøger, som giver publikationspoint og
dermed midler til Universiteterne er STS repræsenteret i faggruppe 68, hvor
Maja er repræsentant. Udvælgelsen tager udgangspunkt i de norske
autoritetslister, som der i første omgang føjes til. I anden omgang skal
tidsskrifterne niveaudeles. Det er vigtigt at alle relevante STS tidsskrifter
kommer på den første liste og at så mange som muligt ender i den ”gode gruppe”
når niveaudelingen finder sted. Maja sender den lange liste i ”høring” for at
sikre bredde og dækning i forhold til DASTS interesser.

Ad 8.
Maja og Peter arbejder på at opstarte en elektronisk peer-reviewed working paper
serie i DASTS regi.. Ideen er at der skal være tale om konference-papers af en
høj kvalitet og at det ikke mindst skal kunne være et fornuftigt
publikationsforum for Ph.D.-studerende. Der skal kunne publiceres på både dansk
og engelsk. Peter Lauritsen fungerer som redaktør. Her ud over skal der
etableres et editorial board. For at komme i gang defineres dette indtil videre
som bestyrelsen med tilføjelse af relevante forskere på minimum adjunkt niveau,
og fordelt på institutioner. Julie forhører sig om Marius Hartmann (designeren
af DASTS-logoet) eller en studerende på designskolen kan lave et layout. Der
skal endvidere laves en manual og en template for udgivelsen.

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d.9 april, kl.14-16 hos Torben Elgaard Jensen på adressen:
Trepkasgade 4, 3tv., 2100 København Ø.

