Referat af bestyrelsesmøde i DASTS Dec 2021
Tilstede: Henriette Langstrup, Peter Danholt, Jane Vedel, Torben Elgaard Jensen, Irina
Papazu, Christopher Gad. Afbud: Søren Riis, Anders Blok, Andreas Birkbak.
1. Opfølgning på NOSTS
a. Jane fortalte om den gode feedback, hun har fået fra deltagere på NOSTS, at
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konferencen var lykkedes både fagligt og teknisk set, og om det strore
organisatoriske arbejde der havde ligget i at arrangere konferencen gratis og online.
Det anbefales, at have godt styr på lokal konferencesupport og økonomi i forbindelse
med fremtidige arrangementer af denne størrelse.
i.
DASTS siger tusinde tak til Jane og konferenceholdet på CBS for den store
indsats!
DASTS 2022 i Århus (Peter)
a. Peter orienterede om DASTS 2022. Der er nedsat en lokal komite bestående af unge,
friske, nye kræfter. Afholdes 2-3 juni på Aarhus Universitet. Call for papers og
sessioner udkommer primo december. To keynotes er på plads – en international og
national. Der overvejes om der skal en tredje keynote på. DASTS GF lægges midt ikke yderst i programmet. Konference gebyret kommer til at ligger på ca. 1000 kr.
(50% rabat til ph.d stud mv.)
Mulig overflyttelse af STS Encounters til Det Kongelige Biblioteks system tidskrift.dk for øget
synlighed, søgbarhed og webtilgængelighed (Peter/ Kasper Ostrowski)
a. Bestyrelsen gav grønt lys til at Peter Danholt og Kasper Ostrowski kan gå videre med
at undersøge dette nærmere, at bestyrelsen støtter dette, men at vi gerne vil
godkende væsentlige ændringer i design såvel som andet af væsentlig
betydning såsom ejerskab og eventuel tilbageføring af materiale i tilfælde af
nedlukning af tidsskrift.dk eller lignende.
Journalister Pitch (Torben)
a. Peter fra Techmediet Radar diskutererede muligheder for samarbejde med forskere
indenfor teknologifeltet og deres nystartede medieplatform. Det blev besluttet at
Peter ville sende et katalog af mulige formidlingsmuligheder til Torben, for videre
dialog.
Maja på besøg
a. Maja Horst havde desværre ikke mulighed for at deltage i mødet.
AOB
a. Vi disktuererede, at de bestyrelsesmedlemmer som ikke længere har tid/energi til at
deltage i bestyrelsesarbejdet gerne må tænke over om de vil fortsætte, og hvem de
kan opfordre til at stille op sammen overveje en generel opfordring forinden næste
generalforsamling. Det blev fremhævet, at vi har brug for både gammelt og nyt blod i
bestyrelsen.
b. I forhold til betaling for Web-hosting af DASTS hjemmeside, som virker ret godt, er
det vanskeligt at sætte poster på konferencebudgetter, men vi aftale at hjælpes ad
med at finde pengene lokalt, skiftende steder.
c. I forhold til afholdelse af DASTS aktiviteter i de år, hvor der er NOSTS, foreslog
Torben at invitere et antal PhD studerende på tværs af miljøet til netværks og
visions-frokost. Vi ser behovet, men mangler, at nogen tager en sådan opgave
endeligt på sig.

