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Afholdt på IT-Universitetet. 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent og referent 
 

Henriette Langstrup (dirigent), Peter Danholt (referent)  

 

2. Bestyrelsens beretning v/Christopher Gad 
 

DASTS har et stabilt medlemstal på 450-500 medlemmer. 

Der er ca. 3-4 nyheder på hjemmesiden om ugen. 

 

Dette års konference er lidt mindre end 2016 mht. Tilmeldte, men på niveau med 

tidligere konferencer, til gengæld væsentligt flere udenlandske deltagere. 

Markedsføringen af konferencen kunne have været lidt bedre, men skyldes primært 

problemer med hjemmesiden og autogeneret mail udsendelse.  

 

DASTS har tre personer siddende i BFI-udvalget for fagfeltet (Kristian Hvidtfeldt, 

Christopher Gad og Anders Blok), hvilket tjener til at sikre god overensstemmelse 

mellem BFI-listen og den aktuelle STS forskning i Danmark. Medlemmer opfordres til at 

tage kontakt til ovennævnte, hvis de har forslag til BFI listen. Tidsskriftet Engaging 
Science and Technology og forlaget Mattering Press er blevet optaget på BFI-listen. 

Førstnævnte som kategori 2 tidsskrift. 

 

I det forgangne år er Mette Nordahl Svendsen (Folkesundhed, KU) og Brit Ross 

Winthereik (TiP, IT-U) blevet professorer. Begge har i gennem 15 år spillet en central 

rolle i det danske STS miljø.  

 

STS Encounters – DASTS’s tidsskrift – har et kontinuerligt og stabilt niveau af udgivelser 

og har pt. En stigning i indsendte manuskripter.  

 

Foreningens hjemmeside (dasts.dk) fungerer pt. ikke særlig godt og kræver udvikling og 

vedligehold. Ligeledes fungere hjemmesidens mailudsendelse ikke optimalt. Det vil være 

en primær opgave for bestyrelsen at løse dette i nær fremtid.   

 

3. Regnskab 
 

Da foreningen er pengeløs, blev der ikke fremlagt et regnskab. 

 

4. Eventuelle forslag 



 

Der var indkommet et forslag fra Peter Danholt (AU) vedrørende vedtægterne 

I vedtægterne står der nu:  

 

"Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Ved 

den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er 3 bestyrelsesmedlemmer på 

valg. Rækkefølgen findes ved lodtrækning." 

 

Dette bør ændres til:  

 

"Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Ved 

den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er 3 bestyrelsesmedlemmer på 

valg. Valg til bestyrelsen er derefter således at hvert år er skiftevis 4 og 3 

bestyrelsesmedlemmer på valg. Rækkefølgen findes ved lodtrækning. Desuden kan der 

vælges op til 4 suppleanter. I tilfælde af at et bestyrelsesmedlem udtræder vælges en af 

suppleanterne til bestyrelsen ud fra hensynet til sikring af bred institutionsmæssig 

repræsentation i bestyrelsen. 

 

Forslaget stilles for at tilgodese en bred repræsentation af det danske STS miljø i 

bestyrelsen og for at afspejle den konkrete pågående praksis.  

 

Forslaget vedtages. 

 

5. Fastsættelse af kontingent 
 

Det blev besluttet, at der ikke er kontingent.  

 

6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant 
 

Bestyrelsen har pt. følgende medlemmer: Christopher Gad (formand), Peter Danholt 

(næstformand), Torben Elgaard Jensen, Jane Vedel, Henriette Langstrup, Søren Riis og Anders 

Blok. 

 

Suppleanter:  Andreas Birkbak, Irina Papazu 

 

5 medlemmer Christopher Gad, Peter Danholt, Jane Vedel, Henriette Langstrup og 

Søren Riis var på valg. Alle genopstillede og blev genvalgt. Suppleanterne blev ligeledes 

genvalgt. 

 

7. Valg af revisor 
 

James Maguire blev valgt som revisor 

 



8. Eventuelt 
 

Der blev ikke fremført noget. 

 

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 medlemmer: Christopher Gad (formand), Peter 

Danholt (næstformand), Torben Elgaard Jensen, Jane Vedel, Henriette Langstrup, Søren 

Riis og Anders Blok. 

 

Suppleanter: Lea Schick, Andreas Birkbak, Irina Papazu 

 


