Referat af DASTS bestyrelsesmøde, onsdag d. 9.4.08, kl.14-16
Tilstede:
Torben Elgaard Jensen (referent)
Casper Bruun Jensen
Julie Sommerlund
Maja Horst
Peter Lauritsen
Dagsorden:
1.
2.
3.
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5.
6.

Valg af referent
Meddelelser
DASTS konferencen i Århus
Den kommende generalforsamling
Status på DASTSs kommende online paper serie
Status på den fortløbende diskussion om muligheden for at arrangere en stor international
STS-konference.
7. Evt.

Ad 1. Referent
Torben blev valgt som referent.
Ad 2. Meddelelser
Casper fortalte, at han er blevet medlem af ’the editorial board’ på tidsskriftet Science, Technology
& Human Values.
Dette er en cadeau til Casper – og en fordel for alle danske STS’ere, som dermed får en naturlig
’kanal’ dette meget centrale STS-tidskrift.
Ad 3. DASTS konferencen i Århus
Peter fortalte, at der pt. er ca. 30 tilmeldte papers/præsentationer og i alt ca. 40 tilmeldinger.
Programmet er endnu ikke planlagt i detaljer, men der ser umiddelbart ikke ud til at være problemer
med at få tid til både key notes, præsentationer (i 2-3 tracks) og generalforsamling. De engelske
præsentationer vil formentligt blive lagt om fredagen. Alle detaljer vil snarest blive annonceret.
Ad 4. Den kommende generalforsamling
Bestyrelsen drøftede placeringen af generalforsamlingen. Organisatorerne af DASTS konference
træffer den endelige beslutning.
Torben påtager sig at indkalde til generalforsamlingen inden for de i vedtægterne fastlagte
tidsfrister.
Ad 5. Status på DASTSs kommende online paper serie
Det forberedende arbejde med en DASTS paper-serie pågår stadig. Planen er fortsat at annoncere
’serien’ på DASTS-konferencen.
Ad 6. …muligheden for at arrangere en stor international STS konference.

Ingen i bestyrelsen er pt. parate til at stille sig i spidsen for at arrangere en stor international STSkonference i Danmark. Vi er imidlertid fortsat særdeles positive overfor idéen og er indstillede på at
støtte initiativer i denne retning fra KU eller andre.
ad 7. Eventuelt
Intet
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