Referat af bestyrelsesmøde 25.5.2018
1. Bestyrelsen konstituerer sig:
Christopher Gad vælges til formand, Peter Danholt til næstformand og Torben Elgaard Jensen
til kasserer.
2. Orientering fra miljøerne
Punktet udskydes til næste møde.
3. DASTS konference 2018 - debriefing
Punktet udskydes til næst møde.
4. DASTS 2020
CBS, IOA har givet et foreløbigt tilsagn. Der bliver lavet erfaringsoverføring fra årets
konference. Et punkt vil blive etablering af en bedre betalingsordning. Et andet punkt kan
blive at få flere studerende med. Desuden mere fokus på at komme ud til miljøerne og
etablerede STS-forskere i DK, som ikke var med denne gang
5. STS Encounters status
Formanden havde gjort status over Encounters på generalforsamlingen. Jf forslag fra Peter
Danholt diskuteres det om eksemplariske stud opgaver skal udgives. En bekymring kan være
om vi kan bibeholde vores BFI status hvis vi taget stud opgaver ind. Andre modeller foreslås,
fx at links fra DASTS.dk til universiteternes stud. opgave-databaser. Der træffes ikke
beslutning. Peter Danholt er fortsat tovholder på ideen.
6. Hjemmeside
Løsninger for en forbedring og løbende vedligeholdelse af hjemmesiden diskuteres.
Technoantropologi på Aalborg kan muligvis finde en PhD stud som kan agere som caretaker
fra august. DASTS kan få 10-15.000,- fra MEST, KU til udgifter med regning i indeværende
år. Derefter kan ansvaret overgå til en anden institution, der kan betale for fx service og/eller
abonnement. Det er væsentligt at vi holder hinanden orienteret om hvem der har ansvar for
betaling af løbende udgifter. Torben har lavet liste over opgaver og vil tage ansvar for
igangsættelse af forbedringer og evt ny PhD stud med ansvar. Forslaget om oprettelse af
bankkonto er derfor foreløbigt bortfaldet.
7. Forslag om oprettelse af DASTS bankkonto (Christopher Gad)
Forslaget blev sat i bero, til det afklares om løsningen på hjemmesideproblemet kan findes
ad.6
8. Forslag om udgivelse af eksemplariske studenteropgaver under Encounters (Peter Danholt)
Der arbejdes videre med forslaget, dog udenfor Encounters
9. Evt.
Det aftales at afholde et møde i inspirerende rammer næste gang i oktober/november og
tidligere i september, his ikke hjemmesideproblemerne er løst.

