Sociologförbundet har ordet

Sociologförbundet i Manchester
och på nätet

Det var ett lite mulet och småregnigt Manchester som stod värd för den fjortonde
europeiska sociologkonferensen. Liksom de två senaste konferenserna i Prag och
Aten låg deltagarantalet i Manchester på över 3000, vilket kan jämföras med de tre
första ESA-konferenser som blott tilldrog sig runt 600 deltagare. För den som vill
kunna sin sociologförbundshistoria kan meddelas att första ESA-konferensen ägde
rum i Wien, 1992. Några av sociologerna som besökte Manchester var inte ens födda
då. Tiden går.
Det var en välorganiserad konferens med otaliga diskussioner om Brexit och
mängder av seminarier och plenarföreläsningar. Nästan alltför stor valmöjlighet
kan tyckas för den som har svårt att bestämma sig. Jag hade stor behållning av
ett av de mer välbesökta semiplenarerna som hölls av lingvisten Ruth Wodak om
högerextrem retorik och etnografen Elijah Anderson om ”What black folk know”.
På samma gång aktuellt och historiskt, personligt och analytiskt. Där fanns också en
rad förläggare närvarande med bokbord förstås och jag kunde (lite stolt) konstatera
att flera svenska sociologer fanns representerade i urvalet. Efter jämna röster blev
ordföranden för Rådet för de nationella förbunden italienskan Maria Carmela Agodi
istället för den tidigare Sokratis Koniordos från Grekland. Ett populärt turistmål
som undertecknad missade var det berömda Chetham’s Library – Storbritanniens
äldsta öppna bibliotek som grundades i mitten på 1600-talet. Åtskilliga kollegor tog
tillfället att slå sig ner i den fönsteralkov där Karl Marx och Friedrich Engels lär ha
skissat på Kommunistiska manifestet.
Närmast nu väntar vår egen nationella konferens som hålls i Stockholm 18–20
mars 2020. Den lokala organisationskommittéen med vår vice ordförande Kenneth
Nelson i spetsen jobbar hårt för att få allt på plats. Se konferensens nylanserade
hemsida! www.sociologidagarna.se Ta även en titt på förbundets nya fina hemsida:
http://www.sverigessociologforbund.se/
Avslutningsvis en påminnelse! Som vi tidigare har annonserat om är det läge
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att fundera över nomineringar till förbundets pris ”Bästa avhandling 2018–2019”.
Institutionsmedlemskap ger rätten att nominera max 2 avhandlingar från perioden
2018–2019. Motiverade nomineringar ska vara inne senast 1 december till vår sekreterare Oskar Engdahl (oskar.engdahl@socav.gu.se). Styrelsen önskar en ordning där
prefekt nominerar efter beredning av handledarkollegium (eller motsvarande).
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