Protokoll

Svensk Demografisk Förening
Årsmöte 2013
Tid:
Plats:

Måndagen den 22 april 2013, kl 16-17.
Bergsmannen, Aula Magna,
Stockholms universitet

1. Val av mötesordförande och sekreterare
Ann-Zofie Duvander valdes till ordförande
Maria Brandén valdes till sekreterare
2. Val av två justeringspersoner och rösträknare
Livia Oláh och Helen Eriksson valdes som justeringsperson tillika
rösträknare
3. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk redogörelse
Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redogörelsen gicks igenom
av Ann-Zofie Duvander.
Ett önskemål kom om att lägga upp kortfattade protokoll (t.ex.
beslutspunkter) från styrelsemötena på hemsidan. Styrelsen uppmanas
diskutera detta.
Styrelsen uppmanas även gå igenom och eventuellt bredda listan på
institutioner som ska få info om uppsatstävlingen.
Ann-Zofie Duvander redogjorde för de nya rutiner som instiftats i Nordisk
Demografisk Förening gällande utbetalning av pengar från NDF till
värdländer för Nordiskt Demografiskt Symposium. Tidigare
sammanställdes en publikation året efter symposiet, och därför fick
värdlandet 2/3 av den utgående balansen på NDFs konto året efter att
symposiet hållits. Den nya rutinen är att symposievärden får hela den
utgående balansen i NDF, minus 2000 kronor, och att denna summa
betalas ut innan symposiet. Eftersom Sverige i samband med NDS i Lund
2010 fick pengar som inte användes till någon symposierelaterad aktivitet
har SDF betalat tillbaka 50% av de 41 018 kronor som betalades ut till oss
då. Detta betalades i januari 2013 och syns därmed inte i 2012 års
ekonomiska redogörelse.
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Det diskuterades om det behövs alternativ till tidigare
symposiepublikation, exempelvis en proceedings, som en möjlighet för
unga forskare att publicera sig. Styrelsen uppmanas diskutera detta och att
föra det vidare till NDF.
4. Revisionsberättelsen
Revisionsberättelsen lästes och styrelsen föreslogs beviljas ansvarsfrihet.
5. Frågan om ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.
6. Val av ordförande
Valberedningen föreslog Emma Lundholm till ordförande. Årsmötet biföll
valberedningens förslag.
7. Val av övriga styrelseledamöter
Valberedningens förslag är Helen Eriksson, nyval; Jonas Helgertz, omval;
Glenn Sandström, nyval; Christian Skarman, omval; Lotta Persson, nyval;
Stefan Öberg, nyval; Ann-Zofie Duvander, omval. Helen Eriksson föreslogs
till kassör. Årsmötet biföll valberedningens förslag.
8. Val av revisorer
Valberedningen föreslog omval av sittande revisorer, Karin Lundström och
Siv Scheele. Årsmötet biföll valberedningens förslag.
9. Val av representanter till NDF
Ordförande Emma Lundholm och kassör Helen Eriksson valdes
10. Val av firmatecknare
Ordförande Emma Lundholm och kassör Helen Eriksson valdes var för sig.
11. Medlemsavgifter för år 2013
Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift (100 kronor för individuella
medlemmar, 2000 kronor för stödmedlemmar). Årsmötet biföll.
12. Val av valberedning
Avgående styrelsemedlemmar Maria Brandén och Cecilia Enström-Öst
förslogs som ny valberedning. Årsmötet biföll.
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13. Uppdatering av stadgar
En föreslagen mindre korrigering av stadgarna, där ordet ”årsmöte” om
Nordisk Demografisk Förenings möten vartannat år ersattes med
”föreningsstämma”, godkändes av årsmötet. Det uppmärksammades även
att styrelsen består av en person för mycket. Styrelsen uppmanas göra en
av ledamöterna till suppleant.
14. Ev. inkomna motioner
Inga inkomna motioner
15. Övriga frågor
Inga övriga frågor
16. Mötet avslutades

_________________________________
Maria Brandén, sekreterare

_________________________________
Livia Oláh, justerare

_________________________________
Helen Eriksson, justerare
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