
Referat af DASTS Generalforsamling  
 
Dato: 2. oktober 2020 
Tilstede: Christopher Gad, Anders Blok, Søren Riis og Jane Bjørn Vedel. 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning v/Christopher Gad 
3. Regnskab 
4. Eventuelle forslag 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant 
7. Valg af revisor 
8. Eventuelt 
 
Ad 1) 
Anders Blok blev valgt som dirigent. 
Jane Bjørn Vedel blev valgt som referent. 
 
Ad 2) 
Christopher Gad gav en beretning på bestyrelsens vegne. Se bilag 1. 
 
Ad 3) 
Da foreningen er pengeløs, blev der ikke blive fremlagt et regnskab. 
 
Ad 4)  
Der var ingen eventuelle forslag. 
 
Ad 5)  
Kontingentet fastsættes til 0 kr. 
 
Ad 6) 
Peter Danholt, Henriette Langstrup, Søren Riis og Jane Bjørn Vedel, blev, efter forudgående 
interessetilkendegivelse, genvalgt for to år. Bestyrelsen består således af følgende syv 
medlemmer: Christopher Gad (formand), Peter Danholt (næstformand), Anders Blok, Torben 
Elgaard Jensen, Henriette Langstrup, Søren Riis og Jane Bjørn Vedel. Desuden har bestyrelsen to 
suppleanter: Andreas Birkbak og Irina Papazu. 
 
Ad 7) 
James Mcguire blev in absentia genvalgt som revisor. 
 
Ad 8)  
Jane indkalder til bestyrelsesmøde angående formatet for Nordic STS konferencen som afholdes 
20-21. maj 2021 på CBS. Konferencen afholdes som en blended konference.  
  



Bilag 1: Bestyrelsens beretning DASTS 2020 
 
Som det må formodes at gælde foreningslivet i al almindelighed, såvel som for institutioner og 
organisationer i det meste af verden, har 2020 været et specielt år for DASTS. Man kan gisne om, 
hvorvidt Coronavirus og Covid 19 har gjort det tydeligt for flere mennesker, at naturlige og 
samfundspolitiske forhold er dybt spundet ind i hinanden. Det er i hvert fald tydeligt for DASTS i 
år. 
 
Medlemsantallet i DAST har ligget relativt stabilt over de seneste år. Pt. har vi 431 brugere på 
hjemmesiden, og med flytning og lidt opdatering, herunder af den måde, som vi sender 
nyhedsbrev ud på, har vi fået indblik i, at vi ikke, i hvert fald i større omfang, sender mail til døde 
adresser. Dog er der formodentlig stadig en vis andel af vores registrerede brugere, der ikke er 
aktive medlem. 
 
På hjemmesiden, som på mange måder er foreningens hjerte og i hver fald knudepunkt, har der 
været et radikalt fald i antallet af nyheder om begivenheder, arrangementer mv. 14 ud af 20 
foreløbige nyheder i år er således fra januar og februar, og der har altså været et helt unormalt få 
nyheder siden. Det vidner nok om, at de fleste af os, har været beskæftiget med at få hverdagen til 
at fungere, både derhjemme og på vores respektive institutioner, og i hvert lader det ikke til, at 
online endnu er blevet standard for mere offentlige forskningsarrangementer, ph.d.-kurser mv..  
 
Jeg vil dog stadig gerne takke Asger Gert Olsen, Ålborg Universitet og Simy Kaur Gahoonia, IT-
Universitetet, for at poste nyheder mv. på siden, selvom arbejdet i år desværre har været meget 
begrænset. 
 
Vi har modtaget nogle bidrag til ”Excellent Student papers”, hvor studerende kan få offentliggjort 
deres universitetsopgaver på DASTS-hjemmesiden, hvis de enten har opnået en god bedømmelse, 
og eller dette bidrages af vejleder. Vi kunne dog sagtes modtage flere bidrag hertil. 
 
Corona medførte også, at DASTS 2020 arrangeret på CBS i foråret desværre måtte udskydes, men 
forhåbentlig kan afvikles i foråret 2021 i et format tilpasset omstændighederne. Samtidig har 
arrangementet overtaget rollen som Nordic STS, som dermed også kan finde sted næste år, 
forhåbentligt. 
 
Som formand for DASTS vil jeg gerne takke arrangørerne på CBS meget for at holde bolden varm, 
på trods af at det pt. er vanskeligt at tage noget som helst for givet om fremtiden. Overhovedet at 
arrangere noget for tiden kræver både gentænkning af formater, og en risiko for igen og igen at 
skulle agere forandringsleder. 
 
Som medlemmer af DASTS vil vide, blev 4S/EASST-konferencen i år flyttet online, og selvom det 
var et mirakel, at begivenheden overhovedet fandt sted, var det mit indtryk, at det var en blandet 
oplevelse. Det er tydeligt, at rene onlinemøder ikke giver det samme udbytte for unge forskere, 
såvel som andre, i forhold til at danne og udvikle deres forskningsnetværk. Selvom 
klimaforandringer, nok også vil gøre sådanne formater mere almindelige i fremtiden, hvad end 
Corona-virus nu er kommet under kontrol eller ej, er dette værd at være opmærksom på. 



 
Dog kan vi i forbindelse med EASST/4S ønske TANT-lab på Ålborg Universitet, København stort 
tillykke med at modtage den fornemme John Ziman pris, der gives til et forskningskollektiv, der har 
fremmet offentlighedens engagement i videnskab og teknologi. 
 
Af andre positive nyheder, kan det nævnes, at det specialnummer af STS Encounters, som der blev 
taget initiativ til på baggrund af DASTS-konferencen i 2018 omhandlende temaet: ”the data 
moment” er lige på trapperne dvs. planlagt til at udkomme i december/januar med i alt 10 artikel-
bidrag. 
 
Desuden bliver en ny danske Introduktion til STS, redigeret af Peter Danholt og undertegnede og 
med bidrag fra mange medlemmer af DASTS og DASTS’ bestyrelse, hvis planen ellers holder, også 
blive udgivet i starten af det nye år. 
 
Jeg vil her afslutte beretningen i det simple håb, at det nye år vil handle mindre om overlevelse og 
mere om livsudfoldelse både i DASTS og i verden udenfor.  
 
På vegne af DASTS’ bestyrelse 
 
Christopher Gad 
 


