Referat af ordinær generalforsamling I DASTS, 12. Juni 2009, ITU, København
1. Valg af dirigent og referent
a. Peter Lauritsen blev valgt som dirigent. Christopher Gad som referent.
Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var varslet rettidigt og
beslutningsdygtig, dog ikke i forhold til forslag om vedtægtsændringer.
2. Bestyrelsens beretning v. formand Torben Elgaard Jensen
a. Formanden betegnede året som et ”superår”. Der er udklækket 7-8 nye ph.d.er
med tilknytning til foreningen. Foreningen har i dag ca. 185 medlemmer.
b. Estrid Sørensen er blevet valgt til bestyrelsen for EASST. Her foregår i
øjeblikket en diskussion omkring, hvordan samspillet skal være mellem den
Europæiske og de nationale STS-foreninger.
c. Maja Horst har modtaget formidlingsprisen for forskning.
d. DASTS’ hjemmeside fungerer fint, og formanden rettede sin tak for indsatsen til
dagens referent.
e. Formanden gør opmærksom på, at STS i det nuværende arbejde med
forskningsindikatorer og tidskriftslister hører under faggruppe 68, hvor Maja
Horst og Claus Emmeche er medlemmer. Formanden opfordrede alle
medlemmer til at følge dette arbejde og komme med bud på tidsskrifter, der skal
med på listen.
f. Formanden oplyser at bestyrelsen holder møde hvert kvartal, og at disse møder
er åbne for foreningens medlemmer. De bliver varslet gennem hjemmesiden.
g. Encounters, DASTS’ tidskrift er i opstartsfasen. Redaktionen består af Casper
Bruun Jensen og Peter Lauritsen. Redaktionen oplyser at de har henvendt sig til
en række personer med henblik på at få tidsskriftet sat i gang. Men de oplyser
samtidig at alle selvfølgelig kan og bør submitte deres arbejde. Det blev
desuden oplyst at der ikke er nogen fast plan for hvor tit Encounters skal
udkomme. Formanden oplyste endeligt, at bestyrelsen vil arbejde med at
udvikle tidsskriftets profil.
h. Forsamlingen tiltrådte formandens beretning.
3. Regnskab
a. Da foreningen er pengeløs, blev der ikke fremlagt et regnskab.
4. Eventuelle forslag
a. Bestyrelsen har indstillet forslag til vedtægtsændringer. Forslaget er, at antallet
af bestyrelsesmedlemmer forøges fra de nuværende 5 til i fremtiden 7.
1. Bestyrelsen begrundede forslaget med, at der findes en række STSmiljøer i DK, som i dag ikke er repræsenteret i bestyrelsen.
2. Modargumenter er, at halvdelen af bestyrelsens medlemmer skal være
forsamlet for at bestyrelsen er beslutningsdygtig
b. Da generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig, men forslaget blev støttet af
forsamlingen, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget
kan vedtages eller afvises af de tilstedeværende.

1. Det oplyses at Estrid Sørensen og Brit Wintherik stiller op til de to ny
pladser i bestyrelsen, hvis forslaget vedtages.
c. Det blev under diskussionen af forslaget forslået, at man skulle ændre på
antallet af suppleanter fra i dag to personer til i fremtiden at være et ”valgfrit
antal”.
1. Dette forslag kræver også vedtægtsændring og vil blive stillet på den
ekstraordinære generalforsamling
2. Det oplyses, at følgende personer stiller op som suppleanter, hvis
forslaget vedtages:
1. Første suppleant: Anders Blok, anden suppleant: Nana
Benjaminsen, tredje suppleant: Christian Clement.
5. Fastsættelse af kontingent
a. Bestyrelsen foreslog at medlemskab fortsat skal være gratis. Forslaget blev
vedtaget.
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
a. Torben Elgaard Jensen og Julie Sommerlund var ikke på valg.
b. Peter Laurisen, Casper Bruun Jensen og Maja Horst blev genvalgt.
c. Anders Blok og Nana Benjaminsen blev valgt som suppleanter.
7. Valg af Revisor
a. Ulrik Jørgensen fratrådte som revisor. Til ny revisor blev valgt Karen Boll.
8. Eventuelt
a. Det blev spurgt fra salen, hvor DASTS konferencen 2010 vil finde sted.
1. Formanden oplyste, at ingen endnu har meldt sig, så alle er velkomne
til at byde ind, og spørgsmålet vil blive taget op på næste
bestyrelsesmøde.
b. Det blev diskuteret, hvordan man kunne nå de STS-interesserede miljøer i DK
som ikke kommer til konferencerne.
1. Formanden oplyste, at bestyrelsen sidste år satte sig for at tage direkte
kontakt til bestemte miljøer, og nu vil føre denne plan ud i livet, og at
man desuden ville overveje strategi for hvordan man kunne appellere til
andre miljøer i kraft af for eksempel keynote speakers.
2. Det blev bemærket fra salen, at Dansk Center for Forskningsanalyse i
Århus for eksempel kunne være et interessant sted at henvende sig.
3. Det blev i øvrigt fremført, at udvidelsen af DASTS’ medlemsskare og
dialogpartnere skal tage behørigt hensyn til hvem, man vil kunne føre
en interessant og udviklende samtale med. Bredde er ikke et mål i sig
selv.
c. Formanden afsluttede med at sige tak til arrangørerne, og for god ro og orden
og bemærkede en tendens til at foreningen medlemmer i dag viser
forskningsmæssigt mod ved at kaste sig ud i en række spændende og
forskelligartede projekter.

