Svensk demografisk förening

Årsmöte den 26 maj 2021, 15:00
Närvarande: Vitor Miranda (ordförande), Erik Carlsson (kassör), Karen
Haandrikman, Christian Skarman, Gunnar Andersson, Lena Lundkvist,
Magnus Eriksson, Siv Schéele, Hernan Mondani, Sven Drefahl, Timothy
Heleniak, Susanne Fahlén, Wooseong Kim, Karin Lundström.
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Ordförande förklarade mötet öppnat.
Vitor Miranda valdes till mötesordförande.
Karen Haandrikman valdes till protokollförare.
Siv Schéele och Hernan Mondani valdes till justeringspersoner, tillika
rösträknare.
5. Vitor Miranda gick igenom verksamhetsberättelsen och Erik Carlsson
gick igenom den ekonomiska redogörelsen.
6. Lena Lundkvist läste upp revisionsberättelsen och föreslog att styrelsen
skulle få ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.
7. Mötet gav den avgående styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2020.
8. Vitor Miranda valdes om som ordförande för det nya verksamhetsåret.
9. Erik Carlsson valdes om som kassör. Detta innebär att han också är
kassör för Nordisk Demografisk Förening (NDF).
10. Helen Eriksson avgår från styrelsen. Andra medlemmar i den sittande
styrelsen; Karen Haandrikman, Mojgan Padyab, Finn Hedefalk, och
Haodong Qi, valdes om. Siddartha Aradhya valdes in som ny ledamot.
Mötet godkände den nya styrelsen. Avgående styrelsemedlem tackades i
sin frånvaro.
11. Inga suppleanter valdes.
12. Mötet valde om Lena Lundkvist som revisor och valde Siv Scheele som
revisorssuppleant, med ansvar för både SDF och NDF.
13. Mötet valde Vitor Miranda och Erik Carlsson som firmatecknare, var
för sig.
14. Medlemsavgifter 2022: mötet beslutade att medlemsavgiften för
individuella medlemmar fastställs till 150 kr/år, och medlemsavgiften
för stödmedlemmar fastställs till 2000 kr/år.
15. Mötet beslutade att valberedningen består av Gunnar Andersson
(sammankallande), Helen Eriksson och Christian Skarman.
16. Inga ändringar i stadgarna föreslogs.
17. Inga motioner skickades in innan årsmötet.
18. Övriga frågor.
- Prisbeloppet till bästa uppsatsen har tagits bort p g a regler från
Skatteverket. Styrelsen ska reda ut om de kan ge ut något pris
nästa gång.
- Vinnaren i årets uppsatstävling presenterades inför mötet:
Mingus Wass med uppsatsen Residential segregation of poverty:
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A longitudinal study of socio-economic segregation in Stockholm
County 1991-2016. Juryn bestod av Anna Baranowska-Rataj,
Gabriel Brea-Martinez, Jeanne Cilliers och Johan Junkka.
Vinnaren föreslogs presentera uppsatsen på Nordiskt
Demografiskt Symposium och få resan finansierad.
Styrelsen fick komplimanger om nyhetsbrevet. Engelsk
översättning i nyhetsbrevet uppsattas och är bra att behålla.
Det finns ett önskemål om att ha möjlighet att vara med på
digitala möten även efter Corona-pandemin. Lena Lundkvist
påpekade att ett sådant upplägg skulle kunna vara fördelaktigt
för att locka in medlemmar från hela landet och göra SDF:s
event något mindre Stockholm-centrerade.

Mötet avslutades kl. 16:00.

Karen Haandrikman, protokollförare

Siv Scheele, justerare

Hernan Mondani, justerare
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