
Referat	  af	  bestyrelsesmøde	  I	  DASTS	  5.	  oktober	  2016	  
	  
Tilstede:	  Jane	  Bjørn	  Vedel,	  Torben	  Elgaard	  Jensen,	  Peter	  Danholt	  (skype),	  
Christopher	  Gad	  
	  
Afbud:	  Anders	  Blok,	  Sara	  Malou	  Strandvad,	  Henriette	  Langstrup	  
	  
	  
1)	  Bestyrelsen	  konstituerede	  sig	  selv,	  og	  genvalgte	  Christopher	  Gad	  som	  
formand	  og	  Peter	  Danholt	  som	  næstformand.	  De	  herrer	  takkede	  for	  valgene.	  
	  
2)	  Status	  på	  diverse.	  	  

• Hjemmesiden	  drives	  nu	  ad	  CADM	  (Copenhagen	  Initiative	  for	  Digital	  
Methods),	  som	  har	  mulighed	  for	  udskrive	  fakturaer	  og	  skaffe	  midler	  til	  
at	  drive	  hjemmesiden.	  Torben	  er	  næstformand	  og	  Christopher	  er	  også	  
med	  i	  bestyrelsen	  for	  denne	  forening.	  Christopher	  tager	  kontakt	  til	  
dem	  for	  at	  høre	  hvad	  Status	  på	  hjemmesiden	  pt.	  er.	  Kan	  vi	  fx	  gå	  over	  til	  
at	  sende	  individuelle	  mails	  ud	  fra	  hjemmesiden,	  eller	  skal	  vi	  bevare	  
ugentlige	  digest	  mails.	  

• Encounters:	  et	  special	  issue	  vedr.	  ”Social	  Work	  &	  STS”	  har	  call	  nu.	  	  Der	  
er	  nogle	  ting	  pibelinen,	  vi	  opfordrer	  til	  flere	  submissions.	  Der	  går	  
rygter	  om,	  at	  Encounters	  har	  status	  af	  ’working	  papers’,	  men	  
Encounters	  er	  på	  BFI	  autoritetslisten	  med	  et	  niveau	  1.	  

• Orientering	  fra	  miljøerne:	  Der	  er	  flere	  STS	  forskningsprojekter	  der	  har	  
fået	  støtte	  rundt	  omkring,	  inklusive	  i	  bestyrelsen,	  og	  Torbens	  bog	  
(med	  Nelly	  Oudshourn	  og	  Sampsa)	  vandt	  Freeman	  Award	  i	  Barcelona.	  

• Konferencer	  2017:	  EGOS	  på	  CBS	  og	  Nordic	  STS	  i	  Göteborg.	  
	  	  

3)	  Bestyrelsen	  takkede	  Peter	  og	  Aarhus	  for	  en	  rigtig	  god	  konference	  i	  Aarhus	  i	  
foråret.	  Der	  var	  flere	  deltagere	  end	  sædvanligt,	  og	  bestyrelsen	  samlede	  op	  på,	  
hvad	  successen	  fra	  Aarhus	  skyldes,	  så	  fremtidige	  konferencearrangører	  kan	  lære	  
af	  de	  gode	  erfaringer.	  Successen	  blev	  bl.a.	  tilskrevet	  populære	  key	  note	  speakers;	  
synergi	  og	  timing	  ift.	  andre	  sideløbende	  events	  i	  Aarhus,	  og	  at	  sessionerne	  var	  
velorganiserede	  mht.	  til	  både	  sprog:	  engelsk/dansk	  og	  tematikker.	  
	  
4)	  Faggruppe	  68	  (”Vidensskabsstudier	  og	  forskningsanalyse”),	  som	  har	  særlig	  
relevans	  for	  STS	  forskning,	  er	  netop	  nu	  under	  omorganisering	  og	  bestyrelsen	  
besluttede	  derfor	  at	  samle	  op	  på	  udviklingen	  af	  BFI	  og	  faggruppen	  (BFI	  =	  den	  
bibliometriske	  forskningsindikator).	  BFI	  er	  af	  stor	  betydning	  for	  STS	  forskere	  og	  
det	  er	  vigtigt	  at	  tidsskrifter	  vi	  finder	  relevante	  og	  publicerer	  i	  også	  fremgår	  af	  
listerne.	  
	  
5)	  For	  DASTS	  2018	  afsøges	  nu	  muligheder	  for,	  hvor	  den	  kan	  afholdes.	  Alle	  DASTS	  
medlemmer	  er	  velkomne	  til	  at	  komme	  med	  forslag.	  En	  mulighed,	  som	  pt	  
undersøges,	  er	  at	  afholde	  DASTS	  2018	  på	  CBS.	  	  
	  
6)	  Diskussion	  af	  DASTS’	  nutidige	  og	  fremtidige	  rolle	  som	  opfølgning	  på	  
diskussionen	  af	  dette	  på	  generalforsamlingen.	  Generelt	  fandt	  bestyrelsen	  at	  
DASTS’	  formål	  er	  at	  synliggøre	  og	  styrke	  samarbejde	  inden	  for	  dansk	  STS	  



forskning,	  men	  at	  DASTS	  har	  få	  midler	  og	  ressourcer	  til	  at	  tage	  initiativer.	  
Medlemmerne	  er	  dog	  velkomne	  til	  at	  tage	  initiativer	  i	  regi	  af	  DASTS.	  
	  	  

• Vedrørende	  spørgsmålet	  om	  særlig	  opmærksomhed	  på	  
professionshøjskolerne,	  vil	  bestyrelsen	  understrege,	  at	  DASTS’	  
konferencer	  og	  STS	  Encounters	  er	  åbne,	  og	  byder	  alle	  
forskningsmiljøer	  i	  STS	  velkomne,	  uanset	  institution.	  	  

• Interessegrupper	  under	  DASTS,	  der	  fx	  vil	  lave	  arrangementer,	  
bydes	  velkomne,	  men	  DASTS	  selv	  har	  ikke	  ressourcer	  til	  at	  
drive	  dette.	  

• Mht.	  til	  fælles	  Ph.d.	  kurser,	  så	  var	  det	  også	  konklusionen,	  at	  
man	  måske	  1)	  have	  et	  arkiv	  over	  kurser,	  som	  afvikles,	  hvilket	  
kunne	  gøre	  det	  nemmere	  for	  andre	  at	  afvikle	  eller	  udvikle	  
sådanne	  kurser.	  2)	  Det	  blev	  også	  drøftet,	  hvordan	  DASTS	  ellers	  
kunne	  støtte	  koordinering	  af	  Ph.d.	  kurser,	  og	  bestyrelsen	  vil	  
tage	  dette	  spørgsmål	  op	  igen	  på	  næste	  bestyrelsesmøde.	  	  	  	  

• Ph.d.	  læsekreds:	  den	  københavnske	  Ph.d.	  STS	  læsekreds	  ligger	  
pt.	  stille,	  og	  venter	  på,	  at	  Ph.d.	  studerende	  evt.	  tager	  initiativ	  til	  
at	  starte	  sådan	  noget	  op.	  Herefter	  vil	  DASTS	  meget	  gerne	  
promovere	  det.	  


