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1. Godkendelse af dagsordenen
2. Gennemgang af udestående punkter fra sidste bestyrelsesmøde
a. Udgivelse af eksemplariske studenteropgaver – det besluttes, at Torben laver en
template i samråd med Peter (abstract inkl. beskrivelse af relation til STS og key
words), som de studerende skal udfylde for at komme i betragtning til udgivelse af
en større opgave.
b. DASTS 2018 – overskuddet fra konferencen er gået til at betale honorar til key note
speakers, opdatere websitet og trykke GDPR poetry
c. Vedtægtsændringerne, som blev besluttet på forrige møde, er udført
3. Website
a. Christopher har i samarbejde med Iman justeret opsætningen af websitet, så der nu
kommer en e-mail pr nyhed og logoet er kommet tilbage.
b. Oprydning af spøgelsesmedlemmer – det besluttes, at Henriette undersøger lokalt
om der er en studentermedhjælp, som kan gennemgå medlemslisten manuelt for
at identificere spøgelsesmedlemmerne
c. Vi overvejer at tilføje excerpt
d. GDPR – det besluttes, at Asger (når han træder til) tilføjer en passende DASTS
GDPR-meddelelse, som kommer frem, når folk subscriber
e. Hosting af websitet – det besluttes, at Christopher undersøger, hvilken udbyder,
der passer til vores behov, og at MEST finansierer det/de første år. Vi sætter
derefter betaling for websitet på vores møder som fast punkt på dagsordenen
4. Årlige DASTS-møder – vi ønsker en mindre dansk begivenhed i de år, hvor konferencen
afholdes som Nordic STS for at sikre kontinuitet for ph.d.-studerende. Der besluttes et
format, som indeholder en ph.d.-aktivitet (gerne ECTS givende), et panel og/eller en key
note speaker, som kan tiltrække senior folk, samt en social begivenhed. Det besluttes, at
Henriette tager fat i Brit med henblik på at udvikle et format, det er lokalt forankret, men
kan rejse mellem institutioner.
5. DASTS 2020 – planlægningen er i gang, der er nedsat en organiserende komite og en
rådgivende gruppe, tema og formater er under udvikling. Datoerne er 14-15. maj 2020.
6. Orientering fra miljøerne

