
Årsmöte med Svensk Demografisk Förening  

Tid: 13 mars, 2007  klockan 15.00  

Institutet för Framtidsstudier, Drottninggatan 33, Stockholm 

 

Ärende   Beslut eller annan åtgärd 

1.Val av mötesordförande och sekreterare Årsmötet valde Lena Lundkvist till mötesordförande 

och Thomas Niedomysl valdes till sekreterare.  

 

2. Val av justeringsperson och rösträknare Valdes Ann-Zofie Duvander och Ann-Christin Jans.  

 

3. Styrelsens verksamhetsberättelse   Dessa redovisades av ordföranden och godkändes av  

samt ekonomisk redogörelse styrelsen. Verksamhetsberättelsen är bilagd. 

 

4. Revisionsberättelsen Jan Qvist läste föreningens revisionsberättelse med 

förslag om att styrelsens ska beviljas ansvarsfrihet för 

år 2006. 

 

5. Frågan om ansvarsfrihet. På förslag av revisorerna beviljade årsmötet styrelsen 
ansvarsfrihet för år 2006. 

  

6. Val av ordförande. Lena Lundkvist väljs av årsmötet till ordförande. 

 

7. Val av övriga styrelseledamöter.  Anna Lundberg  hade avböjt omval. Per Axelsson 

valdes in som ny ledamot. Övriga ledamöter omvaldes. 

Allt enligt valberedningens förslag. 

 

8. Val av revisorer.  Till revisorer valdes Siv Schéele och Göran Broström. 

Jan Qvist, som suttit som revisor i föreningen sedan 

1974, avtackades med blommor. 

 

9. Val av representanter till NDF. Ordförande Lena Lundkvist och vice ordförande Bo 

Malmberg väljs till Svensk Demografisk Förenings 

representanter till Nordisk Demografisk Förening.   

10. Firmatecknare. Ordförande och kassör får teckna föreningen var för 

sig.  



 

11. Medlemsavgifter för 2007.      Årsmötet godtog förslaget att avgifterna skulle vara 

oförändrade från förra året. 2000 kronor för 

stödmedlemmar och 100 kronor för privata 

medlemmar. 

 

12. Val av valberedning. Anna Lundberg, Ann-Zofie Duvander och Martin 

Dribe valdes till valberedning. Anna Lundberg är 

sammankallande.  

 

13. Stadgeändring/Internationalisering Följande förslag behandlades: 

Föreningen har till syfte att främja insikten om 

befolkningsfrågornas stora betydelse i både historiskt 

perspektiv och i nutidsperspektiv samt om de 

demografiska metodernas användbarhet på 

samhällslivets skilda områden. Dessutom skall 

föreningen fungera som ett forum för demografiska 

forskare och andra som arbetar med demografiska 

frågor i Sverige. 

 
Den gamla paragrafen löd: 

Föreningen har till syfte att genom verksamhet i 

Sverige främja insikten om befolkningsfrågornas stora 

betydelse i både historiskt perspektiv och i 

nutidsperspektiv samt om de demografiska metodernas 

användbarhet på samhällslivets skilda områden. 

Dessutom skall föreningen arbeta för kontakt mellan 

demografiska forskare samt mellan dessa och andra 

som arbetar med demografiska frågor i Sverige. 

 
Årsmötet beslutade att den föreslagna ändringen skulle 

godtas, men för att träda ikraft måste den behandlas på 

två efter varandra följande årsmöten. Ändringen 

kommer därför att tas upp igen på nästkommande 

årsmöte.  



14. Stadgeändring/revisorer Följande förslag behandlades: 

Val av två revisorer  

Den texten löd: 

Val av två revisorer samt revisorssuppleanter till dessa. 

 

Årsmötet beslutade att den föreslagna ändringen skulle 

godtas, men för att träda ikraft måste den behandlas på 

två efter varandra följande årsmöten. Ändringen 

kommer därför att tas upp igen på nästkommande 

årsmöte.  

 

15. Ev. inkomna motioner Inga motioner. 

 

16. Övriga frågor Inga övriga frågor. 

 

17. Mötet avslutas. Ordförande avslutar mötet.         

 

Stockholm 13 mars   

 

Vid protokollet  Justeras  

  

 

Thomas Niedomysl Ann-Zofie Duvander  Ann-Christin Jans  

 

 

 

 

 

 

 


