DASTS Bestyrelsesmøde d. 8/9-22
Tilstede: Christopher Gad, Peter Danholt, Jane Vedel, Julia Kirch Kirkegaard, Iben Mundbjerg,
Torben Elgaard Jensen, Simy Kaur Gahoonia og Asbjørn Malte Pedersen.
Dagsorden:
1. Gensidig orientering fra miljøerne
2. Diskussion af vedtægtsændringer
a. mål om repræsentation af så mange forskellige institutioner som muligt i
bestyrelsen
b. Valgproces i forhold til bestyrelsen på generalforsamlingen
c. Justering af bestyrelsens forretningsorden
3. Beslutning om, hvem der laver udkast til et forslag til vedtægtsændringer, som kan justeres
på næste bestyrelsesmøde og fremsættes på næste ordinære generalforsamling
4. Orientering og Status
a. PhD event 2023?
b. Encounters
c. Nordic STS
5. Diskussion af fundinglandskabet, DASTS formål, Strategiske mål, hvad vej blæser vinden for
Dansk STS?
6. Evt.
Asbjørn melder sig til at tage referat.
1. Gensidig orientering fra miljøerne
a. De tilstedeværende orienterer hinanden om faglige og organisatoriske nyheder fra
de forskellige institutioner og fagmiljøer.
2. Diskussion af vedtægtsændringer
Følgende skal diskuteres:
a. Mål om repræsentation af så mange forskellige institutioner som muligt i
bestyrelsen
b. Valgproces i forhold til bestyrelsen på generalforsamlingen
1. Gad foreslår desuden, at der kun skal være en generalforsamling hvert
andet år og dermed valg af bestyrelsesmedlemmer hvert andet år. Forslaget
bliver stillet, da han ofte har oplevet, at ingen møder op, når
generalforsamlingen finder sted ved NordicSTS.
c. Justering af bestyrelsens forretningsorden
d. Overvejelser efter diskussion: Alle bestyrelsesmedlemmer skal måske være på valg,
hvis generalforsamling hver 2. år bliver vedtaget; Institutionsrepræsentation kræver
en dybere diskussion af hvad repræsentation betyder (f.eks. institutioner? Køn?
Geografi?); der kan forelægge en tilsigelse om repræsentation i vedtægterne, men
generalforsamling må evt. tage stilling til sammensætningen af
bestyrelsesmedlemmer; forslag om ny valgproces, der imødekommer at kandidater
kan stille op på forhånd samt på generalforsamlingen, men hvor begge dele vil
kræve en mindre præsentation af kandidaten; Opmærksomhed på forskelligartede

fuldmagter; opmærksomhed på fleksible formuleringen i vedtægterne, så vi ikke
spænder ben for fremtidigt bestyrelsesarbejde.
e. Opsummering/Beslutning: Peter og Asbjørn melder sig til at nedfælde: 1) Hvordan
indstilling af medlemmer skal foregå, 2) kandidatopstilling, 3) en stemmeproces og
4) en formulering, der opfordrer til repræsentation som et uformelt princip.
Forslaget skal ligge klar senest 14 dage før næste bestyrelsesmøde, så det kan
gennemgås her. De skal desuden tjekke, om noget skal ændres i bestyrelsens
forretningsorden ift. dette.
3. Orientering og Status
a. PhD event 2023
1. Bestyrelsen anerkender det gode initiativ og arbejde og stiller sig gerne til
rådighed ift. hjælp med finansiering (f.eks. fra institutterne), gæster eller
andet. Bestyrelsen ser frem til at følge arbejdet.
b. Encounters
1. Kredsen har besluttet at mødes oftere og at fokusere på driften. Der er på
nuværende tidspunkt fokus på et special issue: DASTS 2022. De vil i
fremtiden igangsætte flere special issues. Der arbejdes forsat på en
migration med tidsskrift.dk, men det forventes, at der sker noget i efteråret.
c. Nordic STS
4. Diskussion af fundinglandskabet, DASTS’ formål, Strategiske mål, hvad vej blæser vinden
for Dansk STS?
a. Overvejelser: Lave en opdateret tekst med en beskrivelse af det danske STS-miljø;
initiativ om koordinering med andre nordiske STS-miljøer; forslag om Nordforsk
Speeddating.
b. Opsummering/Beslutning: Diskussionen er ikke endelig, dette var kun en start.
’Fundinglandskabet’ kommer på dagsordenen næste gang. Jane og Gad sætter sig
sammen for at finde ud af, hvordan vi kan starte en koordinering med de andre
nordiske STS-miljøer samt hvilke andre tiltag, der findes.
5. EVT.
a. Hjemmesiden: Der kommer løbende henvendelser og siden bliver opdateret.
b. Medlemmer: Der er kommet 25 nye medlemmer efter DASTS.
c. Bestyrelsesmøder: Peter og Gad har fundet datoer for bestyrelsesmøder, som de
sender ud snarest.

