Årsmöte den 11 april 2016, 16:30
Närvarande: Christian Skarman (ordförande), Linda Kridahl (sekreterare),
Helen Eriksson (kassör), Karin Lundström, Karin Althoff, Gunnar
Andersson (justerare), Siv Scheele (justerare) och Lena Lundström
(revisor).
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Årsmötet valde Christian Skarman som mötesordförande, och
Linda Kridahl valdes till protokollförare.
Gunnar Andersson och Siv Scheele valdes till justeringspersoner, tillika
rösträknare.
Christian Skarman gick igenom verksamhetsberättelsen, och Helen
Eriksson gick igenom den ekonomiska redogörelsen. Antal betalande
medlemmar var fel, ska ändras i redogörelsen (6869). Årsmötet
godkände den ekonomiska redogörelsen med denna ändring.
Lena Lundström läste revisionsberättelsen.
Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.
Linda Kridahl valdes som ordförande för det nya verksamhetsåret.
Helen Eriksson valdes som kassör, som också blir kassör för Nordisk
Demografisk Förening.
Karin Lundström som sekreterare. Karin Althoff och Johan Junkka
valdes om som ledamot. Anna Tegunimataka och Linus Andersson,
valdes in som nya ledamöter och ersätter tidigare styrelsemedlemmar
Björn Eriksson och Christian Skarman. Årsmötet godkände den nya
styrelsen.
Inga suppleanter valdes.
Årsmötet valde Lena Lundqvist som revisor och Elizabeth Thomson
som revisors suppleant, med ansvar för både SDF och NDF.
Årsmötet valde Linda Kridahl och Helen Eriksson som firmatecknare,
var för sig.
Medlemsavgifter 2017-2018: Årsmötet beslutade att medlemsavgiften
för individuella medlemmar fastställs till 100 kr/år, och
medlemsavgiften för stödmedlemmar fastställs till 2000 kr/år.
Årsmötet beslutade att valberedningen 2017 består av Gunnar
Andersson, Ann-Zofie Duvander och Christian Skarman.
Inga motioner skickades in innan möte.
Övriga frågor.
- Inför nästa årsmöte ska styrelsen förbereda att föreningens
stadgar ska ändras. 1) Punkt 7: ändra ”Föreningens räkenskaper
och förvaltning granskas av en revisor och en revisorssuppleant,
som avgiver skriftligen revisionsberättelser till årsmötet”, till
”Föreningens räkenskaper och förvaltning granskas av en revisor
eller en revisorssuppleant, som avgiver skriftligen
revisionsberättelser till årsmötet”. 2) Ändra till en
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justeringsperson istället för nuvarande två. 3) Ta bort kravet om
suppleant i styrelsen.
Mötet tog även upp vinnaren av uppsatstävlingen som är Martin
Önnefors från Lunds universitet (uppsatsenstitel: Pre- and
postmigration labor market miss-match, 1970-1990”).
Ge nya styrelsemedlemmar tillgång till Dropboxen och ta bort
gamla.
Ta reda på hur NDS styrs. Hur ser styrelsen ut? Vart finns NDS
stadgar?
Skapa ett dokument om hur många medlemmar som kommer till
olika eventen under året.
Uppdatera hemsidan och ta bort de stödmedlemmar som inte
betalat in medlemsavgiften.

Mötet avslutades 17:15.

Gunnar Andersson , justerare

Siv Scheele, justerare
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