Protokoll

Svensk Demografisk Förening
Årsmöte 2014
Tid:
Plats:

Måndagen den 10 april 2014, kl 16-17.
Geovetenskapens hus, William Olssonsalen,
Stockholms universitet

1. Val av mötesordförande och sekreterare
Emma Lundholm till ordförande
Christian Skarman valdes till sekreterare
2. Val av justeringsperson och rösträknare
Jani Turunen
3. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk redogörelse
Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redogörelsen gicks igenom
av Emma Lundholm.
Emma Lundholm redogjorde för verksamheten under året. Den 24 oktober
hölls en samarrangemang med Statistiska centralbyrån i Armémuseumet i
Stockholm där SDF höll i förmiddagens presentationer och SCB
presenterade sina aktuella analyser under eftermiddagen. Föreningen
delade 2013 ut pris för bästa uppsats. Detta pris delades även ut år 2014
på seminariet i anslutning till årsmötet.
Helen Eriksson redogjorde för det ekonomiska läget. Utgående balsans är
120 000kr. Pengar ackumuleras och Helena lyfte frågan kring användingen
av detta kapital. Något styrelsen senare får ta ställning till.
4. Revisionsberättelsen
Revisionsberättelsen lästes och styrelsen föreslogs beviljas ansvarsfrihet.
5. Frågan om ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.
6. Val av ordförande
Valberedningen föreslog Emma Lundholm till ordförande. Årsmötet biföll
valberedningens förslag.
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7. Val av övriga styrelseledamöter
Valberedningens förslag är Helen Eriksson till Kassör, omval; Jonas
Helgertz, omval; Glenn Sandström, omval; Christian Skarman, omval; Lotta
Persson, omval; Stefan Öberg, omval; Elizabeth Thomson, nyval. 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 som
föreningens representanter till Nordisk demografisk förening (NDF)
10. Val av firmatecknare
Ordförande Emma Lundholm och kassör Helen Eriksson valdes var för sig.
11. Medlemsavgifter för år 2014
Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift (100 kronor för individuella
medlemmar, 2000 kronor för stödmedlemmar). Årsmötet biföll.
12. Val av valberedning
Kirk Scott föreslogs till sammankallande och Sören Edvinsson till ledamot.
Årsmötet biföll.
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13. Uppdatering av stadgar
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
Styrelsen får i uppdrag av årsmötet att fundera kring former för
användning av föreningens överskott.
16. Mötet avslutades

_________________________________
Christian Skarman, sekreterare

_________________________________
Jani Turunen, justerare

_________________________________
Helen Eriksson, justerare
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