
Referat af DASTS Generalforsamling, 2. juni 2022, Aarhus Universitet  

1. Valg af dirigent og referent 

Dirigent: Henriette Langstrup. Referent: Peter Danholt. 

2. Bestyrelsens beretning v/Christopher Gad 

Gad takkede konferencearrangørerne for DASTS 2022: Asbjørn Malte Pedersen, Astrid 
Meyer, Kalle Kusk Gjetting, Kasper Schøilin, Claus Bossen, Pablo Valasco and Kasper 
Ostrowski. Udtrykte glæde over deltagelsesgraden og diversiteten ved konferencen og i 
miljøet. STS blomstrer på trods af megen politisk ”virak”. Der er sket en lille stigning i 
medlemstallet. Hjemmesiden er hjertet i foreningen og den er pt. velfungerende og i den 
forbindelse stor tak til Simy Gahoonia, der varetager rollen som webredaktør.  

Fremadrettet kunne Excellent Student Papers serien og udbygning af arkivet af STS Ph.d 
afhandlinger på hjemmesiden styrkes. Bestyrelsen vil arbejde herfor. 

Vedr. STS Encounters. Endnu ingen udgivelser i 2022, men fire i proces. Desuden er 
Encounters ved at overgå til Tidsskrift.dk platformen under Det Kongelige Bibliotek. Stor tak 
til Kasper Ostrowski for dette arbejde.  

Gad inviterede medlemmer til at bidrage til udvikling af et andet-årligt møde for ph.d 
studerende i de år hvor der ikke er DASTS. Ann Sofie Hjert meldte sig til at bidrage til en 
sådan indsats.  

Til sidst stor tak til Henriette Langstrup og Anders Blok for deres mangeårige indsats som 
bestyrelsesmedlemmer og arbejde for DASTS. 

3. Regnskab: se nedenfor. 

4. Eventuelle forslag: ingen indkomne forslag 

5. Fastsættelse af kontingent: se nedenfor 

6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant. 

Fire medlemmer: Peter Danholt, Jane Vedel, Henriette Langstrup og Søren Riis var på valg 

Tre medlemmer: Anders Blok, Christopher Gad og Torben Elgaard er ikke på valg, men 
Anders Blok ønsker at udtræde af bestyrelsen. 

Der var kampvalg om fem pladser i bestyrelsen og følgende seks personer stillede op til valg: 
Asbjørn Pedersen, Eva Iris Otto, Iben Gjødsbøl, Jane Vedel, Peter Danholt og Søren Riis.  

Følgende blev valgt ved anonymiseret valghandling (stemmetal fremgår i parentes): Asbjørn 
Pedersen (22), Iben Gjødsbøl (21), Jane Vedel (27), Peter Danholt (23) og Søren Riis (22).  

Eva Iris Otto fik 19 stemmer. 



Følgende blev valgt som suppleanter: Simy Gahoonia, Eva Iris Otto, Irina Papazu, Julia 
Kirkegaard og Andreas Birkbak 

7. Valg af revisor: Anders Grundtvig 

8. Eventuelt: Søren Riis påpegede at vedtægterne bør ændres, så de inkluderer en beskrivelse 
af valghandlingen i forbindelse med kampvalg, herunder at bestyrelsen diskuterer hvordan 
princippet om bred national institutionel repræsentation sikres i forbindelse med valg.  

Nuværende forperson, Christopher Gad indkalder i løbet af sommeren 2022 den nye 
bestyrelse til et konstituerende bestyrelsesmøde. 

 

Kommentarer til dagsordenen 

Ad. 3 Da foreningen er pengeløs, vil der ikke blive fremlagt et regnskab. 

Ad. 5 bestyrelsen forslår, at det fortsat er gratis at være medlem af DASTS. 

Ad 6. Bestyrelsen har pt. følgende 7 medlemmer (som vælges 2 år ad gangen): Christopher 
Gad (formand), Peter Danholt (næstformand), Torben Elgaard Jensen, Jane Vedel, Henriette 
Langstrup, Søren Riis og Anders Blok. 

4 medlemmer: Peter Danholt, Jane Vedel, Henriette Langstrup og Søren Riis er på valg 

3 medlemmer: Anders Blok, Christopher Gad og Torben Elgaard er ikke på valg , men 
Anders Blok ønsker gerne at fratræde. 

Suppleanter til bestyrelsen er pt. Andreas Birkbak, Irina Papazu (Et variabelt antal 
suppleanter kan vælges af generalforsamlingen efter interesse) 

 
 


