
Referat	  af	  den	  ordinære	  generalforsamling	  i	  DASTS	  fredag	  d.10.	  juni	  2011	  
	  
	  

1. Valg	  af	  dirigent	  og	  referent	  
a. Formanden	  berettede	  at	  generalforsamlingen	  var	  varslet	  rettidigt	  
b. Finn	  Olesen	  blev	  valgt	  som	  dirigent	  &	  Christopher	  Gad	  som	  

referent.	  	  
c. Dagsordenen	  blev	  godkendt	  

	  
2. Formandens	  beretning	  

a. Bestyrelsesmøder:	  Formanden,	  Torben	  Elgaard	  Jensen	  fortalte,	  at	  
der	  normalt	  var	  tre	  bestyrelsesmøder	  om	  året	  i	  DASTS,	  mens	  der	  i	  
foregående	  sæson	  kun	  havde	  været	  ét,	  bl.a.	  fordi	  formanden	  har	  
været	  på	  forskningsophold	  i	  Oxford.	  Diverse	  sager	  er	  dog	  blevet	  
clearet	  over	  mail	  og	  telefon.	  Formanden	  sagde	  at	  alle	  var	  velkomne	  
til	  at	  komme	  til	  bestyrelsesmøderne,	  som	  foregår	  efter	  behov.	  

b. Encounters:	  Formanden	  bad	  Peter	  Lauritsen	  berette	  om	  DASTS’	  
tidskrift	  STS	  Encounters.	  Efter	  en	  stille	  start	  ser	  det	  nu	  ud	  til,	  at	  der	  
kommer	  nogle	  flere	  udgivelser	  i	  løbet	  af	  efteråret.	  Peter	  Lauritsen	  
opfordrede	  alle	  til	  at	  sende	  ind	  og	  nævnte,	  at	  der	  er	  hurtig	  review-‐
proces,	  og	  at	  der	  ofte	  vil	  være	  muligt	  for	  forfattere	  at	  indgå	  i	  en	  
åben	  dialog	  med	  reviewers.	  Torben	  nævnte,	  at	  STS	  Encounters	  er	  
på	  den	  officielle	  bibliometriske	  indikatorliste	  over	  tidsskrifter,	  der	  
tæller	  point	  for	  Institutioner	  i	  DK.	  	  

c. EASST:	  Laura	  Watts	  fra	  ITU	  er	  blevet	  valgt	  til	  EASST-‐council.	  Det	  
betyder	  at	  vi	  har	  to	  gode	  kontakter	  her	  Laura	  og	  Estrid	  Sørensen.	  

d. Science	  Studies:	  Torben	  og	  Brit	  Ross	  Wintereik	  er	  begge	  blevet	  
medlemmer	  af	  editorial	  board	  for	  tidsskriftet	  Science	  Studies	  og	  
dermed	  kunne	  man	  spørge	  dem,	  hvis	  man	  gerne	  ville	  vide	  mere.	  
Casper	  Bruun	  Jensen	  er	  stadig	  på	  boardet	  for	  STHV.	  

e. Tak:	  Formanden	  takkede	  Peter	  Lauritsen,	  som	  havde	  valgt	  ikke	  at	  
genopstille	  til	  bestyrelsen	  for	  hans	  arbejde	  som	  næstformand,	  og	  
Christopher	  Gad	  for	  hans	  tro	  tjeneste	  som	  uploader,	  en	  post,	  som	  
nu	  er	  omdøbt	  til	  Webmaster	  og	  videregivet	  til	  Andreas	  Birkbak.	  
	  

3. Valg	  af	  bestyrelsesmedlemmer	  
a. Casper	  Bruun	  Jensen,	  Peter	  Lauritsen,	  Brit	  Ross	  Wintereik,	  Estrid	  

Sørensen	  og	  Maja	  Horst	  var	  på	  valg.	  Jane	  Bjørn	  Vedel	  og	  Torben	  
Elgaard	  Jensen	  var	  ikke	  på	  valg.	  

b. Maja	  Horst	  og	  Casper	  Bruun	  Jensen	  genopstillede.	  Peter	  Lauritsen,	  
Estrid	  Sørensen	  og	  Britt	  Ross	  Wintereik	  genopstillede	  ikke.	  

c. Henriette	  Langstrup	  Nielsen,	  Peter	  Danholdt,	  Christopher	  Gad	  
nyopstillede.	  

d. Bestyrelsen	  blev	  således	  nedsat	  uden	  kampvalg	  og	  består	  nu	  af:	  
Henriette	  Langstrup	  Nielsen,	  Peter	  Danholdt,	  Christopher	  Gad,	  
Casper	  Bruun	  Jensen,	  Maja	  Horst,	  Torben	  Elgaard	  Jensen	  &	  Jane	  
Bjørn	  Vedel	  (sidstnævnte	  er	  dog	  udtrådt	  og	  erstattet	  af	  Anders	  
Blok,	  se	  nedenfor).	  



e. Anders	  Blok,	  Naja	  Benjaminsen	  og	  Julie	  Sommerlund	  blev	  genvalgt	  
som	  suppleanter.	  Da	  Jane	  Vedel	  er	  gået	  på	  barselsorlov	  før	  
generalsamlingen	  har	  der	  skullet	  indkaldes	  en	  suppleant.	  Efter	  
generalforsamlingen	  kontaktede	  Torben	  E.J.	  de	  tre	  suppleanter,	  
hvorefter	  	  Peter	  Danholt	  og	  Torben	  foranstaltede	  en	  lodtrækning.	  	  	  
(For	  de	  særligt	  	  teknisk	  interesserede	  kan	  det	  oplyses,	  at	  der	  var	  
tale	  om	  sten-‐papir-‐saks-‐metoden	  formidlet	  gennem	  et	  skype-‐
opkald).	  Resultatet	  var,	  at	  Anders	  Blok	  blev	  valgt	  som	  Jane	  Vedels	  
suppleant.	  Anders	  er	  således	  fuldgyldigt	  medlem	  af	  bestyrelsen	  
frem	  til	  næste	  generalforsamling.	  	  

f. På	  generalforsamlingen	  blev	  det	  bemærket	  at	  flere	  vægtige	  STS	  
miljøer	  ikke	  er	  repræsenteret	  i	  bestyrelsen,	  mest	  
bemærkelsesværdigt	  RUC	  og	  DPU.	  Det	  blev	  aftalt,	  at	  Torben	  
Elgaard	  Jensen	  kontakter	  repræsentanter	  for	  disse	  miljøer	  og	  gør	  
opmærksom	  på,	  at	  de	  altid	  er	  velkomne	  til	  at	  deltage	  i	  enkelte	  eller	  
alle	  bestyrelsesmøder.	  

g. Bestyrelsen	  vælger	  eller	  genvælger	  en	  formand	  i	  deres	  midte	  ved	  
næste	  bestyrelsesmøde.	  
	  
	  

4. Fremlæggelse	  af	  regnskab	  og	  valg	  af	  revisor	  
a. Da	  foreningen	  er	  pengeløs	  blev	  der	  ikke	  fremlagt	  regnskab	  
b. Karen	  Boll	  blev	  enstemmigt	  genvalgt	  som	  revisor	  

	  
5. Eventuelt	  

a. Det	  er	  tid	  til	  opdatering	  af	  den	  bibliometriske	  forskningsindikator-‐	  
liste	  over	  tidskrifter.	  Maja	  Horst	  opfordrede	  til	  at	  sende	  hende	  en	  
mail,	  hvis	  man	  kender	  et	  tidsskrift,	  som	  er	  relevant,	  men	  ikke	  er	  
med	  på	  den	  nuværende	  liste.	  Besked	  om	  dette	  sendes	  ud	  via	  
DASTS	  

b. 4S/EASST	  2012	  
i. Maja	  Horst	  fortalte	  at	  planlægningen	  af	  4S/EASST	  på	  CBS	  i	  
2012	  har	  ligget	  lidt	  stille,	  men	  kommer	  i	  gang	  igen	  nu.	  Maja	  
sender	  et	  organisationsdiagram	  ud	  via	  DASTS,	  hvor	  man	  vil	  
kunne	  se	  de	  forskellige	  arbejdsgrupper	  +	  mødedatoer.	  Alle	  
er	  velkomne	  til	  at	  melde	  sig	  til	  at	  bidrage	  med	  arbejdet	  i	  en	  
af	  de	  forskellige	  grupper.	  

ii. Maja	  nævnte,	  at	  ideer	  af	  mange	  slags:	  fx	  aktiviteter	  der	  
kunne	  præsentere	  København	  for	  konferencedeltagerne,	  og	  
forslag	  til	  udstilling	  i	  vandrehal,	  og	  hvordan	  man	  fx	  kunne	  
arrangere	  at	  studerende	  kunne	  bo	  hos	  hinanden	  under	  
konferencen	  var	  meget	  velkomne.	  

iii. Maja	  nævnte	  også,	  at	  den	  danske	  konferencekomite	  på	  CBS	  
skal	  præsentere	  planer	  for	  arrangementet	  for	  EASST	  og	  
dernæst	  for	  4S	  i	  løbet	  af	  det	  næste	  stykke	  tid.	  

iv. Torben	  Elgaard	  spurgte,	  hvor	  det	  passer	  det	  ind,	  hvis	  man	  
vil	  promovere	  sit	  eget	  forskningsmiljø	  i	  forbindelse	  med	  
konferencen	  Maja	  svarede	  at	  Session	  forslag	  er	  godt,	  især	  



hvis	  man	  inkluderer	  folk	  fra	  mange	  steder	  og	  ikke	  bare	  sin	  
egen	  lille	  forskningsgruppe.	  

v. Torben	  spurgte	  herefter	  også,	  hvornår	  skal	  man	  have	  et	  
sessionsforslag	  færdigt.	  Sessions	  var	  ifølge	  Maja	  en	  god	  ide	  
at	  sende	  ud	  inden	  jul,	  da	  paper/abstract	  deadline	  bliver	  
cirka	  1.	  marts.	  

vi. Konferencen	  bliver	  ikke	  organiseret	  efter	  tracks,	  men	  det	  er	  
altså	  muligt	  at	  lave	  forslag	  til	  sessioner.	  Ifølge	  Maja	  fordi	  
track-‐organisering	  giver	  problemer	  med	  styring	  og	  
problemer	  med	  inklusion.	  

vii. Endeligt	  nævnte	  Maja	  at	  en	  anden	  stor	  teknologikonference	  
SHOT	  afvikles	  samme	  uge	  som	  EASST/4S	  også	  på	  CBS.	  
	  

c. Refleksioner	  over	  DASTS-‐konferencen	  i	  år	  
i. Torben	  mente,	  at	  den	  var	  god,	  vi	  havde	  holdt	  os	  på	  de	  
normale	  50-‐70	  deltagere.	  Generelt	  set	  var	  der	  gode	  oplæg	  
og	  god	  diskussionskultur.	  Praktisk	  var	  alting	  forløbet	  meget	  
smooth.	  

ii. På	  grund	  af	  4S/EASSTS	  kom	  det	  op	  at	  vende	  om	  DASTS	  
skulle	  afholde	  konferencen	  i	  2012.	  Finn	  Olesen	  
argumenterede	  for	  at	  DASTS	  var	  god	  som	  generalprøve	  for	  
Ph.d.-‐studerende	  til	  netop	  4S/EASTS.	  Det	  var	  den	  generelle	  
stemning,	  at	  det	  var	  en	  god	  idé	  at	  afholde	  DASTS	  2012,	  så	  
længe	  det	  blev	  i	  	  maj/juni.	  DVS	  i	  god	  tid	  før	  4S/EASST.	  
Måske	  på	  RUC,	  måske	  på	  DTU,	  måske	  et	  tredje	  sted.	  Torben	  
Elgaard	  opfordrede	  folk	  til	  at	  melde	  ind	  til	  bestyrelsen,	  hvis	  
de	  er	  interesseret	  i	  at	  afholde	  DASTS	  2012	  

6. Finn	  Olesen	  takkede	  formanden	  for	  beretningen,	  og	  en	  ekstra	  gang	  alle	  
der	  havde	  deltaget	  i	  at	  arrangere	  dette	  års	  konference.	  Til	  sidst	  takkedes	  
forsamlingen	  for	  god	  ro	  og	  orden.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  


