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Ad. 1 Orientering fra miljøerne.
Bestyrelsesmedlemmerne orienterer om nye tiltag, forskningsprojekter, tiltrædelser,
organisatoriske forandring mv. fra egne miljøer. Repræsenterede miljøer: IT-U,
Roskilde Universitet, CBS, Aalborg Universitet (Teknoantropologi), Københavns
Universitet (Sociologi og Folkesundhed), Aarhus universitet (Center for STS-studier,
Informationsvidenskab).
Ad. 2 DASTS konference 2018
Det besluttes at IT-U afholder DASTS konferencen 2018. Konferencen afholdes d.
24-25 maj 2018. Der udsendes call for papers i løbet af efteråret.
Ad. 3 STS Encounters
Peter Danholt og Lars Bo Andersen har foreslået at der implementeres et Open
Journal System for STS Encounters. Baseret på egne erfaringer påpeger Torben E.
Jensen det omfattende arbejde med at implementere og drive et sådant system og
det besluttes at skrinlægge ideen. I stedet besluttes at formatet og udtrykket for
STS Encounters skal professionaliseres ved oprettelse af eget website, fremfor som
underside på dasts.dk samt at arbejde med udvikling af forskellige
publikationsformater med inspiration fra Engaging Science & Technology Journal.
Peter Danholt, Lars Bo Andersen og Christopher Gad udvikler på dette.
Ad. 4 Hjemmeside
Bestyrelsen beslutter at det skal sikres at nyheder kan komme ud øjeblikkeligt (og
ikke som ugentlige mails) og i en form så det er (mere) tydeligt at det er DASTS.
Andreas Birkbak og Torben E. Jensen tager fat i Tal & Analyse (som hoster
hjemmesiden) og undersøger mulighederne for finansiering af mailgun samt følger
op på hjemmeside design, herunder vores logo. Arbejdet foregår i samråd med
Christopher Gad.

Ad. 5 BFI opdatering
DASTS er velrepræsenteret i BFI arbejdet med deltagelse af Christopher Gad,
Anders Blok og Kristian Hvidtfeldt Nielsen. Medlemmer af DASTS opfordres til at
tage kontakt, hvis de har forslag til tidsskrifter og forlag som de mener bør komme
på listen. Andreas Birkbak foreslår at forlaget Mattering Press kommer på listen.
Ad. 6 Eventuelt
Bestyrelsen har fået en henvendelse fra STS miljøet i Tyrkiet vedrørende opbakning
og støtte til deres arbejde. DASTS anerkender at det må være vanskeligt at være
forsker i Tyrkiet pt. og bakker gerne op, hjælper og støtter på de måder det er
muligt.

