
Referat af ’virtuelt’ DASTS bestyrelses møde d. 14.8.09
Pga. en række afbud blev det besluttet at afvikle DASTS bestyrelsesmødet d.14.8.09 som en
stribe mail udvekslinger. Det følgende er et beslutningsreferat.

Deltagere: Torben Elgaard Jensen (formand, referent), Peter Lauritsen (næstformand), Maja
Horst (kasserer), Julie Sommerlund, Casper Bruun Jensen, Brit Ross Winthereik, Estrid
Sørensen, Anders Blok (suppleant), Nana Benjaminsen (suppleant), Christian Klement
(suppleant).

Dagsorden:

1. Meddelelser
a. seneste generalforsamling
b. Faggruppe 68
c. EASST

2. Valg af formand, næstformand og kasserer.
3. Næste DASTS konference
4. STS encounters profil
5. Evt.

Ad 1a (seneste generalforsamling)

(Orientering fra formanden:)
Som det måske erindres fra generalforsamlingen/DASTS konference (d.12.6.09), har DASTS
indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling (d.31.7.09) mhp. at godkende udvidelsen af
bestyrelsen fra 5-7 og at åbne for at der vælges suppleanter efter behov. Den ekstraordinære
generalforsamling var en stor succes, om end fremmødet var begrænset. Forslaget blev vedtaget,
og vi består derfor nu af følgende personer:

Peter Lauritsen (på valg 2011)
Casper Bruun Jensen (på valg 2011)
Maja Horst (på valg 2011)
Torben Elgaard Jensen (på valg 2010)
Julie Sommerlund (på valg 2010)
Estrid Sørensen (nyvalgt, på valg 2011)
Brit Ross Winthereik (nyvalgt, på valg 2011)

Suppleanter:
Anders Blok (1. suppleant)
Nana Benjaminsen (2. suppleant)
Christian Klement (3. suppleant)



Revisor:
Karen Boll

------------------------------------------------------
Ad 1b (faggruppe 68)

Maja Horst har sendt følgende reportage vedr arbejdet i faggruppe 68:

Kære Torben
Ja, jeg beklager at jeg også var nødt til at melde afbud. Nu sidder jeg imidlertid i 10 km højde
over USA og afprøver gratis internet - Man kan snart ikke være i fred længere.

Jeg har lyst til lige at fortælle jer kort om hvordan det går med faggruppe 68. Nu er alle journals
blevet delt ud og vi har fået de fleste STS-høj-relevante journals i vores gruppe samt en hel
masse andet, som jeg har meget svært ved at overskue. Men forude venter nok et forholdsvis
stort slagsmål om nomineringerne, for efter at vi har fået den nye fordeling er der plads til at
nominere meget færre journals i gruppe 2 (den bedste). Samtidig har ministeriet indført en ny
regel som gør at gruppe 2 ikke blot skal bestå at de bedste 20 % af verdensproduktionen - det må
heller ikke være sådan at meget mere end 20 % af de danske artikler, der publiceres i vores
tidsskrifter, findes i denne gruppe. Altså: hvis danske STS forskere alle sammen bruger meget
lang tid på at skrive en god artikel, som bliver optaget i Social Studies of Science - så bliver det
tidsskrift sådan set automatisk til et dårligere tidsskrift i ministeriets øjne.... og det er selvfølgelig
helt hen i vejret.

Heldigvis har vi fået Claus Emmeche som ny formand for gruppen. Det er både meget fint, fordi
han kender noget til stort set alle de områder, der er repræsenteret og også fordi han gerne tager
diskussionen op med ministeriet. Så det har han foreløbig gjort sammen med mange af de andre
formænd omkring denne sidste nye innovation - og nu må vi så se, hvad der kommer ud af det.

Nå, nu skal vi til at lande i Chicago - kan I have det rigtig godt :-) kh maja

---------------------------------------------------
Ad 1c (EASST)

Estrid Sørensen har sendt følgende:

Kære alle - over there og up there og hvor I nu er.

Jeg vil også godt lige sende et indlæg til dette ikke-eksisterende møde:



Jeg var til forberedelsesmøde til EASST konferencen i Trento 2010 for et par måneder siden.
Trento er en vidunderlig by. Jeg kan ikke forestille mig et bedre sted at afholde en konference.
Byen er ret lille og universitetet placeret centralt, så hvis man vil gå lidt rundt og se på byen i en
pause, eller sætter sig på en cafe osv. vil man uværeligt møde nogle af de andre konference-
gæster, hvilket jeg tror er rigtig godt for networking. "Behagelig" er det bedste ord, jeg kan finde
om Trento: Som I kender det fra Italen er vejret vidunderligt, maden endnu bedre og Trento er en
fantastisk smuk renaissance (tror jeg nok, men jeg aner ikke ret meget om kunsthistorie) by, hvis
bygninger er rennoveret på en fantastisk skøn måde, så det gamle og det moderne står i utrolig
god spænd med hinanden (det ser man måske især når man kommer fra Berlin, hvor det absolut
ikke er lykkes særlig godt). Jeg kan ikke forestille mig en bedre kulisse for en god diskussions-
atmosfære.

Men det er bare en begyndelse, for så er der selve Sociologi-Fakultetet, hvor konferencen holdes.
Det er også en af disse vidunderlige bygninger, med gårde, der er glas-overdækket, så de kan
fungere perfekt til registrering, kaffe-drikning osv (i forhold til et tæppe-belagt lav-loftet vindue-
løst kaffelokale i Rotterdam). Faktultetet er det ældste og største Sociologi-Fakultet i Italien (ja.
fakultet, ikke institut!), og bygningen er rejst med sans for socialitet: brede gange med samtale-
kroge, trapper, hvor man ser hinanden, store vinduer udaf og indadtil i bygningen osv. Jeg er
begejstret, som I kan høre. Ja, og selve undervisningslokalerne er selvfølgelig tip-top
moderniseret med AV-udstyr osv. Fakultet er stort nok til at alle sessions og panels kan foregå i
samme bygning. Kun til key-notes må vi nok bevæge os ned til byens teater.

Og så er der Attila Bruni, der står for arrangementet. Han er super checket og fakultetet har sit
eget konference-büro, der sørger for catering, trykning af materiale, post osv. Gratis!

Og det er også takket være Attila, at organiseringen af EASST denne gang ser lidt anderledes ud.
I stedet for at det er konference-kommitteen, der organiserer papers i sessions, udpeges nogle
"track conveyors" til at organisere papers og sessions, som sendes ind til disse tematiske tracks.
Der er lige udskrevet et call for conveyors, så hvem der kunne tænke sig at organisere et track
(med omkring 20 papers, over flere dage), kan melde sig. Senere komme call for papers/sessions,
som disse conveyors så skal organisere. I har sikkert set call'et allerede, og hvis det ikke allerede
er på DASTS-siden, skulle det absolut ind snarest [det er gjort, ref.], så folk har tid til at
overveje, hvad det nu er for noget. Et af formålene med denne organisering er, at der forventes at
opstå mere pre-konference diskussion mellem deltagerne - community building.

Undskyld den lange mail, som jeg slet ikke har tid til at skrive. Så nu er det slut.

Hilsen Estrid

--------------------------------------------------------------------
Ad 2 (valg af formand, næstformand og kasserer)



Torben Elgaard Jensen blev genvalgt som formand
Peter Lauritsen blev genvalgt som næstformand
Maja Horst blev genvalgt som kasserer

----------------------------------------------------------
Ad 3 (næste DASTS konference)

Der er endnu ikke indkommet noget bud på en arrangør for DASTS konferencen 2010. Til
gengæld har Dixi Henriksen og Sara Malou Strandvad begge fra RUC tilkendegivet, at de gerne
vil arrangere konferencen i 2011.

Bestyrelsen vil foretage løbende sonderinger og forsøge at tage en beslutning på næste møde
(d.26.11.09)

-------------------------------------------------------------------------
Ad 4 (STS Encounters profil)

På sidste ordinære generalforsamling blev der noteret følgende fra formandens beretning.

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.

Peter kunne oplyse, at flere skribenter var blevet inviteret og havde givet positive tilsagn. Han og
Casper har fortsat planer om at formulere noget på skrift om politik, board, etc. Men da Peter er
på barsel, går det ikke så hurtigt.

Casper opfordrede bestyrelsesmedlemmerne til selv at indsende, og/eller at opfordre andre til at
indsende manuskripter.

Temaet om STS Encounters profil, mv. vil blive diskuteret igen på næste bestyrelsesmøde
(26.11.09).

---------------------------------------------------------------
Ad 5 (eventuelt)
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