
Referat af ordinær generalforsamling I DASTS, 11. Juni 2010, 
DPU, København 
 
1. Valg af dirigent og referent 

 
a. Torben Elgaard Jensen blev valgt som dirigent, Christopher Gad 
som referent. 
 
b. Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var varslet 
rettidigt og dermed var beslutningsdygtig. 

 
2. Formandens beretning v. formand Torben Elgaard Jensen 

 
a. Torben Elgaard Jensen deltog i årets løb i et møde i EASST omkring 

de nationale STS-foreninger og den europæiske forening. Her blev der 
diskuteret netværk, og det blev konkluderet, at de nationale foreninger har 
meget forskellige forudsætninger - fra et meget løst netværk i fx Spanien til en 
meget stærk institutionel forankring i fx Holland. Torben Elgaard Jensen 
konstaterede, at STS i Danmark kan karakteriseres som et meget 
velorganiseret netværk, som har en stigende grad af institutionel forankring. 

 
b. Der var blevet afholdt tre bestyrelsesmøder DASTS i løbet af året, 

og der henvises til referaterne af disse, som er at finde på DASTS’ 
hjemmeside. Der blev gjort opmærksom på, at alle medlemmer er velkomne 
til at deltage i bestyrelsesmøderne. 

 
c. Der er blevet udviklet en profil og instruktioner for potentielle 

forfattere i DASTS’ tidskrift DASTS Encounters, som udgives på 
hjemmesiden. 

 
d. Peter Lauritsen opfordrede alle medlemmer til at bidrage med 

artikler til DASTS Encounters og gjorde opmærksom på, at review og 
udgivelse kan gennemføres ret hurtigt i sammenligning med visse andre 
tidsskrifter. Der udkommer et nyt nummer i løbet af kort tid. 

 
e. DASTS hjemmeside er blevet underlagt en revision, hvorefter 

medlemmerne selv opretter en profil, og opdaterer deres oplysninger og 
tilmelder sig nyhedsbrev. Den gamle email-liste er blevet overført til det nye 
system. Planen er på et tidspunkt at nedlægge den gamle liste, efter igen at 
have opfordret medlemmer på den gamle liste til at oprette profil, mv. 

 
f. Forsamlingen tiltrådte formandens beretning 

 
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 
 

a. Formanden gjorde opmærksom på, at efter udvidelsen af 
bestyrelsen til syv medlemmer, er det nu sådan, at to bestyrelsesmedlemmer 
vil være på valg hvert andet år og fem hvert andet år. Han gjorde opmærksom 
på, at bestyrelsen iflg. vedtægterne vælger en formand i deres midte på første 
møde efter hver generalforsamling. Formanden tilkendegav samtidig, at han - 



såfremt han blev genvalgt som bestyrelsesmedlem - ville genopstille som 
formandskandidat. 

b. Peter Lauritsen, Casper Bruun Jensen og Maja Horst, Estrid 
Sørensen og Brit Ross Withereik var ikke på valg.  

c. Torben Elgaard Jensen og Julie Sommerlund var på valg. 
d. Torben Elgaard Jensen og Julie Sommerlund genopstillede. Jane 

Bjørn Vedel nyopstillede. 
 
e. Der blev derfor afholdt afstemning, hvor hver af de 15 

tilstedeværende medlemmer kunne stemme på to personer hver (et medlem 
var tilstede ved fuldmagt). Torben Elgaard Jensen fik 15 stemmer. Jane Bjørn 
Vedel og Julie Sommerlund fik hver 7 stemmer. (1 stemte delvist blankt). 

 
f. Torben Elgaard Jensen blev dermed genvalgt. På grund af 

stemmelighed mellem de to andre kandidater, blev der straks afholdt en ny 
afstemning om den sidste plads i bestyrelsen. 

 
g. Jane Bjørn Vedel fik her 8 stemmer Julie Sommerlund fik 6 (1 

stemte blankt). Dermed indtræder Jane Bjørn Vedel som nyt medlem af 
bestyrelsen. 

 
f. Anders Blok og Nana Benjaminsen og Julie Sommerlund blev 

herefter valgt som suppleanter. 
 
7. Valg af Revisor 
 a. Karen Boll blev genvalgt som revisor. 
 
8. Eventuelt 
 
 a. Det er i øjeblikket ved at blive undersøgt, om CBS skal være vært for 
EASST/4S konferencen i uge 42 i 2012. Maja Horst og Signe Vikkelsø 
undersøger i øjeblikket de økonomiske og organisatoriske betingelser, der 
skal være på plads for at kunne sige ja, og vil snart melde ud om 
arrangementet bliver realiseret. I så tilfælde, ønsker de at inddrage mange 
DASTS-medlemmer i det store arbejde, det er at afholde denne konference.  

Der var stor opbakning til projektet fra forsamlingen og det lød fra DTU 
og STS-centeret i Århus, at man gerne ville arbejde på at kunne støtte med fx 
studenterhjælpere, når man kendte betingelserne. Arrangørerne blev fra salen 
opfordret til at tænke nærmere over, hvordan andre institutioner kunne 
bidrage. 

Det kom herudover en række råd fra salen, om at trække på EASST 
erfaringsrapporter, og på de nye erfaringer der vil blive gjort med ”tracks” til 
den kommende EASST-konference i Trento.  

Ulrik Jørgens gjorde opmærksom på at arrangementet var på 
kollisionskurs med en anden større konference i Danmark, og at dette 
eventuelt skulle koordineres. 

 
b. DASTS-konferencen vil næste år eventuelt foregå på RUC, det er 

ved at blive undersøgt, om dette kan lade sig gøre. Hvis ikke, står STS-
centeret i Århus klar til at arrangere konferencen. 



 
c. Til sidst blev det diskuteret, hvorvidt og i hvilke former DASTS kan 

styrke intern debat og hvorvidt foreningen kan/skal udtale sig om bestemte 
emner udadtil fx til pressen, og hvordan medlemmerne betragter DASTS. 

Formanden mente ikke, at han havde et mandat til at udtale sig på 
medlemmernes vegne, men at man kunne forestille sig en form for udvalg, 
der diskuterede specifikke emner og herefter kom med udtalelser om dem.  
Det blev bl.a. kommenteret fra salen, at man skulle passe på med at politisere 
foreningen. En anden mente, at DASTS åbenhed netop gav mulighed for at 
finde allierede, der kunne støtte op og deltage i andre medlemmers 
individuelle (politiske) projekter, men at disse ikke som sådan burde foregå i 
DASTS regi. 

Det blev foreslået, at man kunne øge diskussionen af fagligt indhold på 
hjemmesiden ved kommentarer og blogindlæg, og eventuelt en mailliste, 
mens andre medlemmer var skeptiske overfor flere emails mv.  

Der var ligeledes delte meninger om, hvorvidt grundlaget for DASTS 
burde være en større grad af akademisk ”uenighed”. Og det blev foreslået, at 
man kunne arrangere selvstændige debatmøder omkring ”key-issues” i 
DASTS og STS. 

 
d. Formanden afsluttede generalforsamlingen med at sige tak til 

arrangørerne af årets konference for et godt arrangement. 


