Referat af ordinær generalforsamling i DASTS d.19 maj 2021

1. Valg af dirigent og referent
Peter Danholt valgt som dirigent. Torben Elgaard Jensen valgt som generelt.
Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovligt varslet og indkaldt og at der ikke er
indvendinger mod den udsendte dagsorden.
2. Bestyrelsens beretning v/Christopher Gad mfl.
Christopher siger, at beretningen fra oktober 2020 stadig er gældende (se
https://www.dasts.dk/wp-content/uploads/Referat-DASTS-generalforsamling-201002.pdf)
Derudover tilføjes to ting: Jane og CBS takkes varmt for at gennemføre NOSTS. Vi ser meget
frem til konferencen. Derudover siger bestyrelsen tillykke til Maja Horst, som er kommende
formand for både EASST og det frie forskningsråd.
Medlemstallet er stabilt og let stigende (pt. 449). Christopher sletter løbende medlemmer,
som ikke modtager mails.
Der er begyndt at komme lidt flere nyheder og events (efter lock-down perioden).
Hjemmesiden fungerer stabilt med service fra Christopher. Vi har ingen
kommentarmuligheder for at undgå robotter. Alt i alt fungerer det.
Vores aktuelle hosting kommer til at koste lidt penge på et tidspunkt. Det finder vi ud af.
Christopher takker Simy, som pt. lægger nyheder op.
I supplement til formandens beretning redegør Peter Danholt for STS Encounters:
I 2020 havde vi et stort special issue, Engaging the data moment, redigeret af Maguire, Gad,
Langstrup og Danholt. Dette special issue blev til på baggrund af DASTS 2018 og er således
frugten af en lang proces.
Excellent student papers: der er et steady inflow af gode specialer og opgaver (kurateret af
Kasper Ostrowski).
Pipeline: 4 artikler i review og et næsten færdigt special issue som kommer i juni.
Ny editor in chief: Irina Papazu tiltræder i efteråret 2021. Planen er, at Peter Danholt på det
tidspunkt vil tiltræde som redaktør på Science & Technology Studies (hvor Torben Elgaard
Jensen fratræder efter at have været redaktør i 10 år).
Vi arbejder på at få tilknyttet en DOI til publikationerne i STS Encounters.
Danholt takker på vegne af review boardet (DASTS bestyrelsen) følgende personer, som har
hjulpet i løbet af året:
o
o
o
o
o
o
o
o

Authors and anonymous reviewers
Kasper Ostrowski
James Maguire
Casper Bruun Jensen
Kristian Hvidtfeldt Nielsen
Anders Kristian Munk
Andy Pickering
Finn Olesen

Christopher minder om, at vi skal huske at indhente ph.d. afhandlinger om STS til
hjemmesiden. Der har ikke være så mange på se senere år.
Samlet set er der følgende muligheder for at publicere på DASTS siden:
Nyheder, Encounters artikler og special issues, Ph.d. afhandlinger, Excellent student papers.

Som et sidste punkt i beretningen klargjorde Jane Vedel i samspil med de øvrige deltagere for
de planlagte STS konferencer i fremtiden: 2021 NOSTS på CBS, 2022 DASTS, 2022 EASST,
2023 NOSTS i Norge.
STS miljøer i Danmark, som måtte ønske at arrangere DASTS 2022 må gerne melde sig lige
efter sommerferien.
Generelforsamlingen tiltrådte bestyrelsens beretning.

3. Regnskab
Vi er en pengeløs forening og derfor blev intet regnskab fremlagt.

4. Eventuelle forslag
Ingen modtagne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår fortsat gratis medlemskab. Det blev vedtaget.

6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
På valg: Anders Blok (genopstiller), Christopher Gad (genopstiller) og Torben Elgaard Jensen
(genopstiller)
Suppleanter: Irina Papazu (genopstiller) og Andreas Birkbak (genopstiller).
Alle genopstillede og blev genvalgt.
7. Valg af revisor
Generalforsamlingen indstiller James Maguire til genvalg. Såfremt ham ikke accepterer
indkaldes til ekstra-ordinær generalforsamling.
8. Eventuelt
Torben har i årets løb foreslået at store STS konference fremover arrangeres som et netværk
af samtidige lokale konferencer, som fortsat giver mulighed for fysiske netværksaktiviteter.
(Se https://easst.net/article/reflections-on-the-prague-conference-much-more-than-asuccessful-coronavirus-rescue-operation/)
Der var generelt stor sympati for ideen. Udover klimahensynet blev det fremhævet, at
deltagelsen i NOSTS 2022 (virtuelt) har 100 flere deltagere end sidste konference. Blandt
udfordringerne blev nævnt tidsforskel, og den praktiske koordinering af mange konference
komitéer. Bestyrelsen vil invitere Maja Horst til næste møde for at drøfte ideen med hende.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
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