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En kort lägesrapport från  
Sociologförbundets kassör 

Under sommaren har processen med det institutionella medlemskapet fortsatt . Ett 
flertal av de sociologiska institutionerna i landet har nu gått med och många har re-
dan (trots semestertider) betalat in sina medlemsavgifter . Detta är mycket glädjande! 
Det finns så klart fortfarande möjligheter för er som inte gått med att göra så, och vi 
vill gärna uppmana de institutioner som anmält sig och ännu inte betalt att komma 
in med sina medlemsavgifter .

Det finns flera skäl till att denna process är viktig för förbundet . Genom det insti-
tutionella medlemskapet säkerställer vi att vi regelbundet kan anordna sociologi-
dagarna, samt kan erbjuda ett rikt och intressant innehåll i samband med detta . Det 
institutionella medlemskapet ger oss också möjligheter att satsa än mer på tidskriften, 
samt att förbundet kan hålla sig med en adekvat hemsida . För de deltagande institu-
tionernas del innebär det också en ökad tydlighet kring vem som gör vad i relation 
till redaktörskap, arrangemang av sociologidagarna och liknande . Att vi nu fått igång 
denna process gör att förbundet kommit in på en kurs som i det långa loppet troli-
gen räddar dess existens i sin nuvarande form . Alternativet hade varit att vi fått ett 
förbund som blivit allt mer passivt, osynligt och i allt för hög grad beroende av ide-
ellt arbetande eldsjälar och eventuellt stöd från enstaka institutioner, vilka exempelvis 
huserar redaktörskapet . 

Inte desto mindre vill jag också passa på att påminna om det individuella medlem-
skapet . Det finns en svag tendens till att vi som förbund tappar individuella medlem-
mar . Men Ni, våra individuella medlemmar och blivande sådana är viktiga för för-
bundet! Att vi nu lyckats sjösätta det institutionella medlemskapet innebär inte att det 
individuella medlemskapet blir mindre viktigt, kanske snarare tvärtom . Inte minst är 
Ni, våra individuella medlemmar det som gör förbundet levande, demokratiskt och 
intressant . Jag vill därför gärna passa på att uppmana er att förnya ert medlemskap 
genom att betala in medlemsavgiften till postgiro 59 13 06-6 . Var då också noga med 
att ange namn och korrekt adress i meddelandefältet . 
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