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1) Dagsordenen godkendes 
o Herunder gennemgang af referat fra sidste møde (14. november 2018) – 

udestående punkter: 
§ Årlig danske konference/workshop (diskuteres under punkt 6) 
§ GDPR – punktet er stadig i proces, dvs. Asger, som pt er på orlov, har til 

opgave at finde en passende formulering. 
2) Hjemmeside og medlemsstatus 

o Henriette har gennemgået listen over medlemmer med henblik på fjerne 
”spøgelser”. Ud af 429 var 118 ikke opdaterede, dvs. medlemmerne er i dag i anden 
ansættelse eller institution. 32 kunne ikke findes ikke. Forslag om at skrive til folk at 
de skal opdatere deres oplysninger og lade de 32 stå – Christopher formulerer og 
udsender en passende meddelelse, som foruden reminder om at opdatere 
oplysninger også kunne indeholde ønske om at modtage feedback på 
hjemmesiden samt påmindelse om Encounters papers muligheder. 

o Christopher har betalt mindre beløb for en malware scanning af websitet. Den 
større udgift på ca. 3000 kr. årligt til managed wordpress hosting skal deles – 
Christopher giver besked. Torben tjekker ca. midt december om Asger kommer 
tilbage, inden Christopher rejser, og finder ordning på hvem der overtager 
websitet, hvis der opstår et gap.  

3) DASTS 2020  
o Jane orienterer – se website: https://www.tilmeld.dk/DASTS 

§ Jane efterspørger steder at annoncere DASTS – forslag fra bestyrelsen: 
Eurograd, EASST website oversigt over europæiske foreninger, 4S 
nyhedsbrev, Nordic STS koordineringsudvalg, EASST Review som har en serie 
hvor de samler op på tidsskrifter i Europa – Jane sørger for at annoncere 
relevante steder.  

§ Bestyrelsen diskuterede for og imod med hensyn til at åbne DASTS 
konferencen op for omverdenen, fx invitere relevante nøglepersoner fra 
fonde, erhverv og politik. Udfordringen er at finde en balance mellem at 
sikre at DASTS er relevant for ph.d.-studerende og synliggøre DASTS 
aktiviteter og relevans i bred forstand. Det blev besluttet at vi bruger DASTS 
2020 som test case og inviterer udvalgte stakeholders til ”Futures Panel” og 
reception og derefter evaluerer i bestyrelsen – Jane har bolden sammen 
med DASTS 2020 organizing committee. 

4) Encounters status 



o 2018 var et godt år for Encounters med mange papers mens der er mindre aktivitet 
i 2019. Vi har 4 ”excellent student papers”. Peter sørger for at sende reminders ud 
til studerende ved vinter- og sommereksamensterminen og bestyrelsen sørger for 
at række ud til studerende i deres miljøer.  

o Encounters er ikke googleoptimeret – Peter skaffer DOI til Encounters. 
5) Forslag fra Søren om klummeskrivning 

o Baggrunden for forslaget er at der laves meget interessant forskning i DASTS miljøet 
og med reference til andre miljøer som har en praksis for klummer (Politiken, 
Guardian) er spørgsmålet om DASTS skal have en klumme. Søren, Peter og 
Christopher laver et oplæg til et format, inkl. idé til emner og råd tråd.    

6) Forslag fra Torben angående årlige danske konferencer  
o Der er pt ikke nok STS ph.d. studerende i miljøerne til at det er meningsfuldt at de 

løfter en årlig event. Derfor beslutter vi at lave et pop-up format så der de år der er 
Nordic STS konference er en dansk STS begivenhed, hvis format kan variere. Jane, 
Torben, Irina, Peter mødes efter DASTS 2020 for at diskutere format for 2021. 

7) Hvad foregår der i miljøerne – udsættes til middagen. 
8) AOB 

o Intet her  


