
Norsk Sosiologforening

Generalforsamling 2016

Generalforsamlingen avholdes på Quality Hotel & Resort Hafjell 24. januar 2016 klokken 
10:00.

Dagsorden: 

1. Konstituering og navneopprop
2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap (se vedlegg 1)
5. Saker til behandling 

DET ER MULIG Å KOMME MED FORSLAG TIL SAKER FREM TIL 30.12  
(gjelder både lokalavdelinger og enkeltmedlemmer) - papirer vil da bli på 
sosiologen.no. Send til imh@fafo.no

6. Godkjenning av arbeidsprogram 2016 (vedlegg 2)
7. Godkjenning av kontingent - ingen forslag om endring fremmes (men se nedenfor)  
8. Forslag fra AU om vedtektsendringer (se vedlegg 3)
9. Godkjenning av neste års budsjett (se vedlegg 1)
10. Valg til Arbeidsutvalget (AU) 
11. Valg av revisor
12. Valg av valgkomité 

Forslag sak 10-12 legges frem på møtet 
Sakspapirene kommer fortløpende. 

Alle medlemmer oppfordres til å møte opp. Alle lokalavdelinger må sørge for å være 
representert. I tillegg møter AU og landsstyret. 
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VEDLEGG 1 Godkjenning årsmelding og revidert regnskap (sak 4) 

Årsmelding for Norsk sosiologforening 2015

Norsk sosiologforening har i 2015 avholdt generalforsamling og to landsstyremøter, samt diverse 
møter i arbeidsutvalget (AU). Foreningens arbeidsutvalg var også ansvarlig for planlegging og 
gjennomføring av Vinterseminaret 2016, som blir avholdt på Hafjell hotell 22.-24. januar.

Arbeidsutvalget (AU) har i 2015 bestått av: 
Leder: Inger Marie Hagen
Nestleder: Fredrik Engelstad 
Kasserer: Lars-Erik Becken og Ida Drange 
Sekretær: Hedda Haakestad 
1. styremedlem: Vilde Blix Huseby (ansvarlig for nett og redaktør for sosiologen.no) 
2. styremedlem: Eirin Pedersen  
Varamedlemmer med møterett: Marianne Dæhlen 

I 2015 har AU konsentrert seg om følgende saker: 

• Vinterseminaret
• Videreutvikling av sosiologen.no
• Verving  
• Nordisk Sosiologforening 
• Lokallagsaktiviteter 

Vinterseminaret 2015 og 2016
Temaet for vinterseminaret i 2015 var «Sosiologi og byråkrati». Mellom 130-140 deltok. Eirin 
Pedersen fra AU hadde organisatorisk hovedansvar for seminaret, hvilket betyr at det tidligere 
samarbeidet med Red Tape Crossing ble avsluttet. Seminaret fulgte de vante spor med 
plenumssesjoner og grupper. Takk til artikkelpriskomiteens arbeid, bestående av Ann Nilsen, UiB, 
Willy Martinussen, NTNU og Ragnvald Kalleberg, UiO. En takk også til komiteen for Hedersprisen 
2014, Gunn Birkelund (Uio) og Lars Mjøset (UiO). Det er 13 arbeidsgrupper på programmet og takk til 
gruppelederne for godt arbeid. 

I håp om å øke studentdeltakelsen viderefører AU ordningen med sterkt reduserte priser for 
studenter. 

Det har lenge vært et uttalt mål at Vinterseminaret skal samle medlemmer og sosiologer fra lokallag 
og sosiologi-miljø over hele landet. Dette har hatt konsekvenser for seminarets lokalitet, som i en 
årrekke har vært avholdt vekselvis på Geilo og Skeikampen. Med hensyn til tilgjengelighet for 
medlemmer i Midt- og Nord-Norge skal seminaret i 2016 avholdes på Hafjell, som ligger nærmere 
Gardermoen og dermed reduserer reisevei for sosiologer som tar fly.  



AU har i løpet av perioden arbeidet mye med forberedelser til Vinterseminaret 2016. Nytt i år er 
utvidet plenumsprogram, der parallellsesjoner supplerer felles plenumssesjoner. Programmet er 
ellers lagt etter kjente linjer, med en kombinasjon av gruppesesjoner med mulighet for paper-
framlegg og felles innledninger. Per desember 2015 har seminaret noe over 100 påmeldte. 

Tidsskrift
Det ble utgitt tre utgaver av Sosiologisk tidsskrift i 2015. Redaksjonen har base på Universitetet i 
Tromsø, med Willy Guneriussen som redaktør, og Frode Henriksen som redaksjonssekretær. Ved 
inngangen av 2016 er endringer fremdeles i emning for norske sosiologiske tidsskrift med den 
varslede overgangen til «Open access», som vil iverksettes i løpet av 2016. AU arbeider løpende med 
dette, og er i dialog med Sosiologisk tidsskrift og Universitetsforlaget for mulige nye løsninger. Det ble 
avholdt et tidsskriftsmøte på Vinterseminaret 2015, der en bredt sammensatt gruppe diskuterte 
saken.

Forholdet til Universitetsforlaget (medlemsregister-tjenester og Sosiologisk Tidsskrift):
Universitetsforlaget har i flere år forvaltet medlemsregisteret, medlemsinnbetalinger, utsendelser og 
purringer. Dette samarbeidet ble avviklet i 2015 til fordel for at Sosiologforeningen selv, har tatt seg 
av disse oppgavene, ved AU-medlem Eirin Pedersen i samarbeid med Ida Drange og Lars-Erik Becken. 

Verving
Medlemstallet i foreningen er per 20 desember 2015 på 740. Dette er en svak positiv vekst fra 
tidligere år, da medlemstallet har ligget stabilt mellom 600 og 700. 

På landsstyremøtet i mars 2015 diskuterte landsstyret vervestrategi framover, og kom fram til at 
verveaktiviteten i dag i for stor grad er rettet eksklusivt mot studenter. Disse faller fort fra etter endte 
studier. Verveaktiviteten bør derfor ikke kun være rettet mot studenter – men også sosiologer i fast 
arbeid. Det er for få seniorer og professorer i medlemsmassen per i dag.  

Nordisk forbund
Nordisk sosiologforbund er en sammenslutning av våre søsterorganisasjoner i Norden. Norske 
styremedlemmer i 2015, som i 2014, har vært Marianne Dæhlen og Inger Marie Hagen. Fredrik 
Engelstad har vært vara. 

Acta Sociologica sendes vederlagsfritt til alle sosiologforeningens medlemmer. Reaksjonen for 
tidsskriftet (som eies av Nordisk) var frem til 1/1/2015 lagt til Norge og Lise Kjølsrød og Arne 
Mastekaasa har vært redaktører. I 2015 tok Finland over stafettpinnen, og Marianne og Inger Marie 
har deltatt på redaksjonsmøte der. 

Sosiologen.no
Sosiologen.no ble lansert på Vinterseminaret i januar 2015, og hadde kort tid etter et eget 
lanseringsseminar med debatt og fest på Litteraturhuset i Oslo, støttet av Fritt Ord. Vilde Blix Huseby 
har vært redaktør i perioden, og hatt ansvaret for redaksjonelt innhold og organisatorisk arbeid 
sammen med resten av redaksjonen. Disse har bestått av blant andre Eirin Pedersen, Pål Halvorsen, 
Magnus Heie Gregersen, Lisbeth Moen og Mathilde Aarvold Bakke.



Sosiologen.no har i perioden hatt jevn produksjon av stoff både fra redaksjonen, og gjennom 
eksterne bidragsytere. Studenter, professorer og andre har bidratt med debattinnlegg, 
bokanmeldelser og har under vignetter som «sosiologisk snakkis», «blogg» med mer. Sosiologen.no 
har samtidig hatt flere ulike artikkelserier i perioden, og er godt i gang med å etablere seg som 
debatt-arena for sosiologer og sosiologifaget. Blant annet har sosiologen.no i løpet av året hatt en 
serie om klassikernes (ir)relevans, og en artikkel-stafett om samtidsdiagnoser, for å nevne noe. Det 
arbeides også med en artikkel-serie om ungdom i oppkjøringen til Vinterseminaret 2016. 

AU og Landsstyre har diskutert og vedtatt at det skal ansettes en redaksjonssekretær i sosiologen.no 
fra 2016, som sammen med redaktøren vil være en viktig person i videreutviklingen av siden samt det 
redaksjonelle innholdet og rutinene. 

Avvikling av Sosiolognytt
I desember 2015 kom den siste versjonen av Sosiolognytt, som foreningen har gitt ut i 40 årganger. 
Sosiolognytt har tidligere blitt sendt til medlemmer per post parallelt med Sosiologisk tidsskrift. 
Bladet avvikles nå som følge av at tidsskriftet blir nettbasert, og fordi Landsstyre og AU ønsker å 
videreutvikle og samle ressurser i sosiologen.no. Avviklingen ble vedtatt av Landsstyret på 
landsstyremøte mars 2015. 

Arbeidsutvalget ønsker nok en gang å takke redaktør Jan Frode Haugseth (NTNU) og redaksjon for 
god innsats!  

Organisasjonssosiologene 
Vår ‘søsterforening’ Organisasjonssosiologene tok i tidligere kontakt med sikte på samarbeid med 
NSF. Organisasjonssosiologene vedtok sin egen nedleggelse i 2014 med følgende intensjonserklæring: 

Forening for organisasjonssosiologer(Organisasjonssosiologene) går inn i Norsk sosiologforening (NSF) 
med sine ressurser i form av aktiva, pågående og planlagte aktiviteter, ideer og gode intensjoner, 
herunder de medlemmer som vil følge foreningens oppfordring om å melde seg inn i NSF. 

Denne prosessen er nå fullbyrdet, og Sosiologforeningen ved AU har vært i dialog med organisasjons-
sosiologene om særlig en sak i løpet av året: om etableringen av et etterutdanningstilbud for 
sosiologer i forvaltningen. Organisasjonssosiologene har vært i kontakt med Institutt for sosiologi og 
samfunnsgeografi, og fortsetter sonderingene med ulike institutter på høgskolen i Oslo og Akershus. 
Prosessen er per desember 2015 pågående. 

Lokallagsaktiviteter 
Lokallagene leverer egne årsmeldinger til landsstyret, så det blir ingen detaljer rundt deres aktivitet 
her. Det kan likevel meldes at lokallagene i ulik grad har vært i kontakt med AU for å få til sin drift og 
sine aktiviteter, og AU har fulgt dette opp der det har vært behov for dette. To landsstyremøter ble 
arrangert i 2015, det ene i etterkant av Vinterseminaret, det andre 21 mars. 



Sosiologforeningen – Regnskap og balanse: 2015, samt budsjett 2016

Kassereransvaret i Norsk sosiologforening har i 2015 vært delt mellom Lars-Erik Becken og 
Ida Drange. Lars-Erik var kasserer frem til 30. juni, og Ida Drange overtok formelt ansvaret fra 
1. juli 2015. Revisor er Atle Wehn Hegnes. 

Regnskapet for sosiologforeningen tidsavgrenses per 30. november. 

2015 Budsjett
 Budsjett Bokført 2016

Tekst  regnskap  
Inntekter:   
Kontingent 385 000,00 401 931,30 400 000,00
Diverse inntekter 0,00 8 925,27 0,00
Renter 8 000,00 8 056,69 8 000,00
Vinter-seminar 0,00  0,00
Sum inntekter 393 000,00 418 913,26 408 000,00

   
Utgifter:   
Vinter-seminar 0,00 0,00 0,00
Sosiolognytt 100 000,00 113 410,21 0,00
Acta Soc. 34 000,00 35 062,50 34 000,00
Int. samarbeid 5 000,00 2 469,17 5 000,00
Drift / sekretariat 5 000,00 3 331,60 5 000,00
AU-møte 5 000,00 9 055,40 8 000,00
Lokalavdelinger 75 000,00 75 002,00 75 000,00
Landsstyret 25 000,00 14 517,00 25 000,00
Diverse kostnader 1 000,00 2 869,00 1 000,00
Drift medlemsregister 40 000,00 57 157,54 40 000,00
Gebyrer 150,00 1 883,25 2 000,00
Støtte - Sosiologisk tidsskrift 35 000,00 35 000,00 35 000,00
Prosjektstøtte 40 000,00 26 608,002 40 000,00
Hjemmesideutvikling 81 325,00 46 344,35
Drift hjemmeside 30 000,00
Redaksjonssekretær Sosiologen.no 100 000, 00
Lanseringssamling 30 000,00 654,001  
Sum utgifter 446 475,00 423 364,02 400 000,00
    
Over/Underskudd -53 475,00 -4 450,76 8 000,00

1Lanseringssamlingen fikk 30.000 i støtte fra Fritt ord. Dette er trukket fra i regnskapet.

2Sosiologisk tidsskrift har støttet hjemmesideutvikling (sosiologen.no) med 10.000 kroner 
etter avtale. Dette er trukket fra i regnskapet.



Foreningen gikk i 2015 med et underskudd på 4 450,76 kroner og egenkapitalen er pr 
30.11.15 på 395 314,27 (kapitalkonto + driftskonto, ekskludert fondet til 
organisasjonssosiologene). 

I budsjettet for 2016 er det gjort en endring, ved posten for hjemmesideutvikling erstattes av 
en post for drift av hjemmeside og at 100 000 settes av til en redaksjonssekretær. 

RESULTATREGNSKAP (01.12.14 - 30.11.15)

Inntekter
Medlemskontingent 401 931,30
Andre inntekter 8 925,27
Renteinntekter 8 056,69
Sum inntekter  418 913,26
  
Utgifter
Vinterseminar 0,00
Totale utgifter 423 364,02
Overskudd -4 450,76
Sum:  418 913,26

BALANSE (01.11.14 - 
30.11.15):

Gjeld og egenkapital
Egenkapital - 30.11.14        324 004,32
Overskudd -4 450,76
Sum gjeld og egenkapital 319 533,56

Eiendeler:
Kapital konto 236 151,22
Drifts-konto 87853,05
Egenkapital - 30.11.15  324 004,27



Vedlegg 2 Godkjenning av arbeidsprogram 2016 (sak 6)

1. Vedlikeholde sosiologen.no på et høyt nivå
2. Stimulere til økt bruk av sosiologen.no fra lokalavdelingene
3. Gjennomføre nødvendige endringer knyttet til Sosiologisk Tidsskrift og overgangen til 

open acess
4. Gjennomgå medlemstall og medlemspotensiale med sikte på å øke medlemstallet 
5. Evaluere medlemsregister og arbeidsmåte/rutine ved dette
6. Evaluere økonomien og AU støtte til lokalavdelingene
7. Stimulere til økt aktivitet i nettverk og etablering av nye nettverk 
8. Gjennomføre Vinterseminaret 2016 og planlegge Vinterseminaret 2017



Vedlegg 3 Forslag fra AU om vedtektsendringer (sak 13)

AU foreslår flere endringer i vedtektene.  De nye vedtektene ligger nedenfor. Dersom 
noen ønsker en ‘track changes’-fil kan dere ta kontakt med imh@fafo.no. Her følger en 
kort begrunnelse for de enkelte forslagene: 

§ 1 – realitetesorientering, sosiologers økonomiske interesser har aldri vært en del av NSF 
arbeidsfelt

§2 – AU er bekymret for at kontingenten er blitt for høy, og særlig for folk i overgangen 
studier – jobb. Samtidig gir det liten fleksibilitet å måtte vente til generalforsamlingen 
med å justere kontingenten. AU foreslår derfor at Landsstyret gis myndighet til å vedta 
lavere kontingent for studenter og andre grupper. 

§ 3 – Etablerer sosiologen.no som informasjonskanal til medlemmer. 

§ 4 (og konsekvenser i § 6 og §7)

AU foreslår at det velges 6 medlemmer til AU (og 3 varamedlemmer) og at det presiseres 
hvilke funksjoner disse skal ha; hhv. leder, nestleder, sekretær, kasserer, 
medlemsansvarlig  og redaktør for sosiologen.no. Begrunnelsen er at vi ønsker at 
koblingen mellom foreningen og sosiologen.no skal være klar og at vi slår fast at ulike 
funksjoner i styret skal dekkes slik at dette er klart for valgkomiteen når de starter sitt 
arbeid. 

Videre foreslår vi at det er landsstyret som skal velge foreningens representanter i 
Nordisk Sosiologforbund fordi vi vil styrke koblingen til Nordisk. 

Valg av redaktør til medlemsbladet utgår (men er dekket av valg av redaktør 
Sosiologen.no) 

§7 Ny oppgave til AU

Velge medlemmer av artikkelpriskomitee. Se også ny § 13 

§ 11 Nytt innhold 

Her forankres sosiologen.no som foreningen ansvar. 

§ 13 

Her forankres prisen i NSF.

§ 14

Her forankres fondet i NSF. Fondet består av ‘restkapitalen’ til Organisasjonssosiologenes 
forening. 
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Ny § 15 /gml 13 – konsekvensendring 

Nye vedtekter 

§ 1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i 
Norge.
§ 2 Formål

å fremme medlemmenes faglige interesser når det gjelder deres arbeid som sosiologer.
å bidra til etablering og styrking av nettverk mellom sosiologer
å fremme interessen for sosiologiske spørsmål og styrke sosiologiens bidrag til samfunnet.
å arbeide for bedre vilkår for sosiologisk forskning.
å virke for en hensiktsmessig utvikling av utdannelsen i sosiologi.
å fremme norske sosiologers samarbeid med sosiologer i andre land.

§ 3 Medlemskap
De lokale avdelinger og den nasjonale forening har to typer medlemskap:

1. Fullt medlemskap
2. Studentmedlem

Fullt medlemskap kan tildeles

1. Kandidater med utdanning i sosiologi fra universitet og høyskoler
2. Interesserte fra andre fagområder

Studentmedlemsskap kan tildeles

Bachelor-og masterstudenter  i fag som har sin hovedvekt innen sosiologi
Landsstyret kan vedta lavere kontingent for studenter og andre grupper. .

§ 4 Generalforsamling
a) Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet. Hvert medlem med fullt medlemskap har en 
stemme, mens hvert medlem med assosiert medlemskap har møte- og talerett, men ikke stemmerett. Alle 
avgjørelser skjer ved alminnelig stemmeflertall hvor vedtektene ikke krever kvalifisert flertall. I tilfelle 
stemmelikhet har leder to stemmer. AUs medlemmer har ikke stemmerett ved behandling av årsmelding, 
regnskap og ved valg av revisor.

b) Ordinær generalforsamling holdes før 1. mars hvert år. Medlemmene skal orienteres om generalforsamlingen 
minst 7 uker før møtet gjennom Sosiologen.no. Medlemmer eller avdelinger som ønsker saker tatt opp må 
meddele dette til AU minst 5 uker før møtet. Dagsorden, årsmelding, regnskap, forslag til vedtektsendringer og 
saksdokumenter skal legges ut på Sosiologen.no  minst 4 uker før møtet.

c)Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles etter vedtak fra Landsstyret eller når minst 1/3 av 
medlemmene forlanger det. Den ekstraordinære generalforsamlingen avholdes senest 4 uker etter at 
Landsstyret har mottatt slikt krav. Medlemmene skal orienteres om en ekstraordinær generalforsamling minst 3 
uker før møtet. Dagsorden og saksdokumenter skal legges ut på foreningens hjemmeside minst 2 uker før 
møtet.

d) Den ordinære generalforsamlingen behandler følgende saker:

Konstituering og navneopprop

Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen for generalforsamling



1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap
3. Godkjenning av arbeidsprogram for neste periode (a)
4. Godkjenning av kontingent (a)
5. Godkjenning av neste års budsjett (a)
6. Valg til 6 medlemmer til Arbeidsutvalget (AU), samt 3 varamedlemmer (b)
7. Valg av revisor
8. Valg av valgkomité ©
9. Eventuelt (innmeldte saker fra Landsstyret eller medlemmer)

(a) Arbeidsprogram, budsjett og forslag til kontingent legges frem av AU.

(b) AU skal til enhver tid bestå av 6 personer. Medlemmene velges for to år. Det overordnede prinsippet er at tre 
AU-medlemmer skal være til valg hvert år. Det velges i tillegg 3 varamedlemmer (i prioritert rekkefølge) til AU 
hvert år, og førstevara rykker opp når et fast AU medlem ikke lenger kan eller vil inneha sitt verv.

c) Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer og velges hvert år.

§ 5 Signatur
Leder, nestleder eller kasserer, forplikter foreningen med sin underskrift.

§ 6 Landsstyret
a) Foreningen ledes av et Landsstyre. Landsstyret er ansvarlig for at virksomheten drives i samsvar med 
vedtektene og generalforsamlingens vedtak.

b) Landsstyret består av AU, samt én representant fra hver lokalavdeling.  Varamedlemmer til AU har møterett 
på landsstyremøtene. c) Landsstyret er beslutningsdyktig når leder, evt. nestleder og minst halvparten av de 
øvrige landsstyremedlemmene er tilstede. Vedtak fattes ved alminnelig flertall, ved stemmelikhet gis leder, evt. 
nestleder dobbeltstemme.

d) Landsstyret bør møtes minst to ganger i året. Det ene møtet holdes i tilknytning til generalforsamlingen.

e) Landsstyret fører protokoll over sine forhandlinger.

f) Landsstyret behandler følgende saker:

– Lokalavdelingenes regnskap og årsmelding.

– Fordeling av økonomiske midler til lokalavdelingene etter rammer gitt i budsjettet som ble vedtatt av 
generalforsamlingen.

– Tiltak for å støtte opp om lokalavdelingenes arbeid, samt dannelse av nye lokalavdelinger.

 - valg av de norske representantene til styret i i Nordisk Sosiologforbund.

– Saker som lokalavdelingene eller enkeltmedlemmer ønsker tatt opp

§ 7 Arbeidsutvalget (AU)
a) Arbeidsutvalget er ansvarlig for foreningens drift mellom landsstyremøtene.

b) Arbeidsutvalget har 6 medlemmer og består av leder, nestleder, kasserer, sekretær, medlemsansvar og 
redaktøren for sosiologen.no. Arbeidsutvalget er beslutningsdyktig når leder, evt. nestleder og minst halvparten 



av de øvrige medlemmene er tilstede. Leder, evt. nestleder i leders fravær, har dobbeltstemme ved 
stemmelikhet. c) Arbeidsutvalget har ansvaret for gjennomføring og konkretisering av foreningens 
arbeidsoppgaver og budsjett slik disse er vedtatt av generalforsamling og Landsstyret. Arbeidsutvalget 
behandler i tillegg følgende saker

Drift av foreningens sekretariat
 Innkalling og saksliste til landsstyremøter og generalforsamling
Utarbeide årsmelding, regnskap og budsjett for foreningen til generalforsamlingen.
Utarbeide arbeidsprogram som legges frem på generalforsamlingen.
 I tilfeller hvor det er tvil om hvilket medlemskap som skal tildeles. Til gyldig vedtak om 
medlemskap kreves enstemmighet av et fulltallig arbeidsutvalg. Vedtakene kan innankes for 
generalforsamlingen som avgjør den med 2/3 av de avgitte stemmer.
 Saker som lokalavdelingene eller enkeltmedlemmer ønsker tatt opp
 Foreningens internasjonale forpliktelser og forenings representasjon i internasjonale fora
AU utnevner Hederspriskomiteen som skal bestå av minst 2 medlemmer. Komiteen utnevnes for 
et minimum av to år. 

AU utnevner medlemmer til artikkelpriskomiteen som skal bestå av minst 3 medlemmer. 
Komiteen utnevens for et minimun av to år. 




§ 8 Lokale avdelinger
a) På steder der Norsk Sosiologforening har flere medlemmer, og det ikke finnes lokal avdeling, kan slik dannes. 
Etableringen av en avdeling skjer på et konstituerende møte der alle medlemmer av Norsk Sosiologforening i 
regionen innkalles. Dette møtet velger avdelingsstyre og fastsetter arbeidsoppgavene for perioden fram til 
første ordinære årsmøte.

b) Årsmøtet er avdelingens høyeste myndighet. Det avholdes hvert år senest 6 uker før foreningens 
generalforsamling. Det skal minst to uker før møtet informeres om møtetidspunkt via ett av følgende tre 
kanaler (mail, hjemmesiden eller i Sosiolognytt). Det føres protokoll og denne oversendes Landsstyret.

c) Avdelingsstyret er ansvarlig for avdelingens virksomhet og innkaller til årsmøte. Årsmøtet behandler følgende 
saker:

1. Konstituering og navneopprop

2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen for årsmøtet

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

4. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap

5. Godkjenning av arbeidsprogram for neste periode

6. Godkjenning av neste års budsjett

7. Valg av leder og øvrige styremedlemmer

8. Valg av revisor

9. Valg av avdelingens representant til foreningens Landsstyre, samt vara til denne

10. Eventuelt innmeldte saker

11. Eventuelt saker avdelingen ønsker fremmet på foreningens generalforsamling

d) Avdelingene skal hvert år avgi rapport om virksomheten til foreningens Landsstyre. Økonomiske midler fra 
foreningen kan bare overføres etter at årsmelding og revidert regnskap er godkjent av foreningens Landsstyre. 
Unntak gjelder for nyopprettede avdelinger.

e) Dersom en avdeling i to påfølgende år ikke har sent rapport om sin virksomhet til Landsstyret, ansees 
avdelingen som oppløst. Avdelingens midler og eiendeler tilfaller da foreningen.

f) De lokale avdelinger er ansvarlig for sin egen økonomi.

g) Forøvrig fastsetter avdelingene selv sine egne vedtekter, men disse kan ikke bryte med foreningens sentrale 
vedtekter.



§ 9 Økonomisk støtte til lokalavdelingene
Den årlige økonomiske støtten til lokalavdelingene består av to deler; grunnbevilgning og prosjektstøtte.

a) Grunnbevilgning vedtas av generalforsamlingen og er den viktigste årlige støtten til lokalavdelingene. 
Bevilgningen består av to komponenter; ett identisk beløp til hver forening og et beløp som avhenger av antall 
medlemmer som geografisk sogner til lokalavdelingen. Fordelingen mellom de to komponentene gjøres av 
generalforsamlingen. Grunnbevilgningen skal dekke lokalavdelingens ordinære aktiviteter.

b) Prosjektstøtten skal være knyttet til konkrete prosjekter som lokalavdelingene ønsker å gjennomføre. AU har 
fullmakt til å fordele prosjektstøtten etter søknad. Informasjon om søknadsprosess og kriterier for vurdering 
gjøres av AU.

§ 10 Regnskap i lokalavdelingene

Lokalavdelingen plikter å føre regnskap som skal gjennomgås av revisor. Revisor trenger ikke formell revisor- 
og/eller økonomiutdannelse, men kan ikke inngå i lokalavdelingens styre. Regnskap skal føres med avvikende 
regnskapsår, primært fra 01.10 til 30.9 eller 01.11 til 31.10.

Regnskapet skal som et minimum inneholde følgende budsjett-/regnskapsposter:

Inntekter:

a. Økonomisk støtte fra Sosiologforeningen sentralt

b. Renter

c. Andre inntekter

Kostnader:

a. Kommunikasjon med medlemmene (porto/annonser/plakater/etc.)

b. Gjennomføring av styremøter (mat/drikke/etc.)

c. Gjennomføring av medlemsmøter (lokaler/honorar/reiseutgifter/etc.)

d. Andre utgifter (gebyr/kontormateriell/etc.)

Gjennomføres det egne prosjekter skal de økonomiske forholdene synliggjøres gjennom egne 
regnskap/spesifiseringer slik at det går klar frem hvilke beløp som er knyttet til ordinær drift, og hvilke som er 
knyttet til ekstraordinære prosjekter/tiltak.

I tillegg til regnskapet skal man vise balansen (dvs. inngående og utgående saldo på gjeld, egenkapital og 
eiendeler (dvs. kontobeholdning/kasse)).

§ 11 Sosiologen.no
Foreningen er ansvarlig for og drifter nettstedet sosiologen.no. Redaktøren velges av generalforsamlingen og 
redaktøren inngår i AU. 



§ 12 Sosiologforeningens hederspriser
Hederspris

Sosiologforeningens hederspris skal gå til personer som på en fortjenestefull måte har preget norsk sosiologi 
eller til norske sosiologer som har markert seg internasjonalt. Hederspriskomitén skal på selvstendig grunnlag 
velge mottakere av hedersprisen. I utgangspunktet skal komiteen årlig velge én person, men kan i særskilte 
situasjoner velge å gi prisen til flere.

Artikkel/kapittelpris 

Det deles ut to priser. En for artikkel eller bokkapittel på norsk/skandinavisk, og en for ikke-
skandinaviske språk. Prisene deles ut årlig.

En jury på tre personer vurderer kandidater.

Juryen pekes ut av styret i Sosiologforeningen. Juryen skal ha bredde i teoretisk og metodisk 
orientering.

Juryen fungerer for en periode på tre år ad gangen. Det er anledning til å gjenoppnevne medlemmer.

Kandidater til prisene er 

a. Artikler i norske sosiologiske tidsskrifter: Sosiologisk tidsskrift, Sosiologi i dag, Acta 
Sociologica, Tidsskrift for samfunnsforskning og Sosiologisk årbok

Disse er automatisk med i gruppen av kandidater

b. Artikler i andre tidsskrifter, norske eller utenlandske, skrevet av norske sosiologer. 
Disse må foreslås for komiteen. Hvem som helst har forslagsrett, inklusive juryens 
medlemmer.

c. NY Bokkapitler skrevet i norske eller ikke-skandinaviske antologier. 

d. Artiklene skal være publisert innenfor ett og samme kalenderår

De viktigste kriteriene for å rangere kvaliteten på artikler er teoretisk spenst, originalitet, bidrag til 
faglig fornyelse og belysning av viktige samfunnsproblemer. De klart faglige kriteriene veier tyngst.



Artikler utenom norskspråklige tidsskrifter skal være skrevet av norske sosiologer, eller av sosiologer 
med ansettelsesforhold ved en norske universitets- eller forskningsinstitusjon. Ved samforfatterskap 
skal disse kriteriene være overveiende.

§ 14 Sosiologforeningens fond 

AU kan opprett spesielle fond dersom ekstern finansiering gjør dette mulig. Fondenes styre består av leder, 
kasserer og et medlem oppnevnt av ekserne finasiører. 

§ 15 Endringer i vedtektene
Endringer i disse vedtektene kan bare behandles på ordinær generalforsamling og må for å være gyldig vedtas 
med minst 2/3 av de avgitte stemmer. Forslag til vedtektsendringer må legges ut på sosiologen.no  minst 5 uker 
før møtet og det er ikke anledning til benkeforslag.

§ 16 Foreningens oppløsning
Forslag om oppløsning av foreningen skal vedtas med minst 2/3 av de avgitte stemmer på to etter hverandre 
følgende generalforsamlinger som avholdes med minst 6 måneders mellomrom. Generalforsamlingen tar 
bestemmelse om anvendelse av foreningens midler og eiendeler.





Norsk Sosiologforening 

Landsstyremøte 24. januar 2015 kl 11

Landsstyret består av AU og en representant fra hver lokalavdeling. Representanter fra 
nettverk og undergrupper inviteres med talerett. Lokalavdelingenes styrer kan med fordel 
diskutere sakene i forkant av møtet. 

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt valg av møteleder
2. Presentasjonsrunde – hva skjer i lokalavdelingene 

NB: Lokalavdelingene må sende årsmelding og regnskap for 2015 senest 15. 
januar 

3. AUs arbeid og planer
a. Sosiologen.no
b. Verving og medlemsregister – herunder kontingentdiskusjon 
c. Diverse
d. Iderunde på tema for vinterseminaret 2017

4. Valg av styremedlemmer Nordisk Sosiologforening
Inger Marie Hagen tar ikke gjenvalg og Marianne Dæhlen trekker seg. AU 
innstiller på xx ny leder og xx. Videre foreslår AU at valgperioden går fra 
sommer til sommer slik at de ny representantene tar fatt fra aug/sept. Dette 
begrunnes med at arbeidet i NSF følger et slikt mønster.  

5. ST 
Orientering om fremdrift i Open Acess-arbeidet 

6. Prosjekter
a. Fordeling av økonomiske midler til lokalavdelinger etter rammer gitt i 

budsjettet som ble vedtatt av generalforsamlingen.
b. Generell diskusjon om prosjekter 

7. Saker som lokalavdelingene ønsker å ta opp

Ingen saker er meldt AU pr 23/12. Det er likevel fortsatt mulig å melde saker dersom 
noen ønsker det eller ta saker direkte i møtet. Ta gjerne kontakt med leder dersom 
dere har planer om dette. 

Velkommen!
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