Referat af DASTS bestyrelsesmøde d. 9.12.08
Tilstede: Maja Horst, Casper Bruun Jensen, Brit Ross Winthereik (gæst), Torben Elgaard Jensen
(referent)
Afbud: Julie Sommerlund, Peter Lauritsen
1. Meddelelser
Maja og Torben har deltaget i det svenske sts-netværks årsmøde, hvor Torben holdt et oplæg om
DASTS. Ved samme møde holdt Merle Jacobs (TIKK, Oslo) oplæg om STS-organiseringen i
Norge og Finland. Der viste sig nogle interessante forskelle. I Norge bliver stort set hele STS
båret af to ’flagskibe’ i hhv. Oslo og Trondheim. Man har et meget begrænset nationalt
samarbejde. I Sverige findes en række centre, bla. i Göteborg og Linkjøping. Det nationale
netværk er relativt uformelt og består primært af en mailingliste og et årligt netværksmøde. I
Finland er STS relativt veletableret på en række Universiteter, og der er fornyligt taget initiativ
til et fælles, nationalt ph.d-program i STS. I Danmark findes der som bekendt STS-miljøer på en
bred vifte af universiteter, men der er kun ét decideret STS-center (på Århus Universitet). Den
nationale organisering (DASTS) er væsentligt mere formaliseret og synlig end i de øvrige
nordiske lande.
Merle Jacobs vil formentligt tage initiativ til nordisk program for ph.d.-uddannelsen. Maja og
Torben tilkendegav, at vi i givet fald ville være interesseret i at deltage i et sådant samarbejde.
Maja redegjorde for sit arbejde i ’faggruppe 68’ under forskningsministeriet, som har til opgave
at udpege og kategorisere pointgivende tidsskrifter af relevans ’Videnskabstudier og
forskningsanalyse’. Arbejdet pågår stadig, og det er endnu for tidligt at forudsige resultatet.
Brit og Casper redegjorde for planerne for den årlige DASTS konference. Call for papers er
netop blevet kommunikeret via hjemmesiden.
2. Valg til EASST (European Association for Studies of Science and Technology)
Brit Ross Winthereik, som er kandidat til EASSTs bestyrelse fortalte, at hun har formuleret sit
valgoplæg. Afstemningen burde løbe af stablen nu, men er udsat pga. tekniske problemer. Brit
kunne desuden fortælle, at Estrid Sørensen stiller op.
Bestyrelsen støtter begge kandidater og besluttede, at den på hjemmesiden vil opfordre alle til at
stemme på en af de danske kandidater.
2. STS Encounters
Bestyrelsen glæder sig over, at den første issue af encounters er udgivet!

Mht. tidskriftets videre udvikling fremkom der følgende vurderinger og beslutninger:
Tidsskriftets tematiske fokus skal være så bredt som muligt (jf. DASTSs formål).
Bestyrelsen (herunder Peter, som gav sit besyv med pr. telefon inden mødet) mener, at
Encounters bør markere sig som et godt sted at få sine første STS-publikationer, fx for ph.d.studerende i slutningen af deres forløb eller i den efterfølgende periode. I forlængelse heraf er det
vigtigt, at review’ene er så hurtige, venlige og konstruktive som muligt, dog uden at der på
nogen måde bliver gået på kompromis med de faglige krav. For mere etablerede forskere kan
Encounters være en god kanal for ’papers’ som man af den ene eller anden grund ikke vil sende
gennem ’møllen’ i de mere etablerede tidsskrifter. Encounter kan desuden være en god ’kanal’
for fælles artikler, fx mellem ph.d.-studerende og deres vejledere. Endelig kan Encounters være
velegnet at publicere key note oplæg fra DASTS konferencerne (jf. Anna Tsings)
Bestyrelsen håber og tror, at det vil være relativt let at finde en passende stor kreds af
kompetente reviewere, som vil assistere tidsskriftet.
Bestyrelsen mener, det vil være afgørende, at få gang i tilstrømningen af manuskripter. Vi
besluttede derfor, at hvert bestyrelsesmedlem i det næste halve år vil forsøge at ’skaffe’ mindst to
bidragydere.
Mht. faggruppe 68-godkendelse, vurderer Maja umiddelbart, at det vil være realistisk, at
tidsskriftet bliver godkendt i den såkaldte gruppe 1 (den laveste af de to kategorier).
Casper tilkendegav, at han gerne vil fungere som en form for assisterende redaktør for Peter.
Casper og Peter påtager sig at skrive en dokument som introducerer tidsskriftet, dets formål og
procedurer mv.
Desuden vil Casper og Peter udarbejde en liste over ’forthcoming’ tekster, så snart vi har en
passende mængde af disse.
3. Fremtidigt bestyrelsesarbejde
Torben foreslog, at DASTS bestyrelse i fremtiden bliver udvidet til 7 medlemmer (hvilket
naturligvis er en generalforsamlingsbeslutning). Årsagen er, dels at det ind imellem har vist sig
vanskeligt at samle en passende mængde bestyrelsesmedlemmer på en given dato, dels en
vurdering af, at der findes mange gode mennesker, som med fordel kunne inddrages i
bestyrelsesarbejdet. (Herunder et EASST bestyrelsesmedlem, hvis vi skulle være så heldige).
Der var generel enighed om at foreslå en udvidet bestyrelse til næste generalforsamling.
Det blev desuden besluttet, at bestyrelsen efter næste generalforsamling skal forsøge at
planlægge et helt års møder af gangen.
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