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Årsmöte den 23 mars 2018, 11:00 
 
Närvarande: Linda Kridahl (ordförande), Karin Lundström (sekreterare), 

Helen Eriksson (kassör), Hernan Mondani, Gunnar Andersson, Vitor 

Miranda, Jani Turunen, Linus Andersson, Karen Haandrikman, Siv Scheele 

och Lena Lundkvist (revisor). 

 

1. Årsmötet valde Linda Kridahl som mötesordförande, och  

2. Karin Lundström valdes till protokollförare.  

3. Karen Haandrikman och Vitor Miranda valdes till justeringspersoner, 

tillika rösträknare. 

4. Linda Kridahl gick igenom verksamhetsberättelsen och Helen Eriksson 

gick igenom den ekonomiska redogörelsen. 

5. Lena Lundkvist läste revisionsberättelsen.  

6. Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. 

7. Linda Kridahl valdes som ordförande för det nya verksamhetsåret. 

8. Helen Eriksson valdes som kassör, som också blir kassör för Nordisk 

Demografisk Förening.  

9. Karin Lundström och Anna Tegunimataka valdes om som ledamöter. 

Vitor Miranda, Lotta Vikström och Karen Haandrikman valdes in som 

nya ledamöter och ersätter tidigare styrelsemedlemmar Karin Althoff, 

Linus Andersson och Johan Junkka. Årsmötet godkände den nya 

styrelsen.  

10. Inga suppleanter valdes. 

11. Årsmötet valde Lena Lundkvist som revisor och Elizabeth Thomson 

som revisorssuppleant, med ansvar för både SDF och NDF.  

12. Årsmötet valde Linda Kridahl och Helen Eriksson som firmatecknare, 

var för sig. 

13. Medlemsavgifter 2019: Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 

individuella medlemmar fastställs till 100 kr/år, och medlemsavgiften 

för stödmedlemmar fastställs till 2000 kr/år. 

14. Årsmötet beslutade att valberedningen består av Ann-Zofie Duvander 

(sammankallande), Gunnar Andersson och Christian Skarman. 

15. Det kom synpunkter på styrelsens förslag på stadgeändringar. Årsmötet 

beslutade därför att inga ändringar görs i stadgarna i år, men att 

styrelsen får i uppgift att ta fram ett nytt förslag inför nästa årsmöte. 

16. Inga motioner skickades in innan möte. 

17. Övriga frågor. 

- Det kom ett förslag om att det läggs till länkar till publicerade 

rapporter inom demografi i Sverige. Detta relaterar till den 

diskussion styrelsen haft om att kommunicera ut aktuell 

forskning och är något som styrelsen kommer att arbeta vidare 

med under året. 

- Vissa medlemmar får inte mailen från SDF. Detta bör åtgärdas. 
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- Karen berättade att hon har kontakt med den nederländska 

demografiska föreningen, vilket är bra om vi vill samarbeta med 

dem. 

 

Mötet avslutades kl 12:00.  

 

 

 

 

 

Karin Lundström, protokollförare  

 

 

 

Vitor Miranda, justerare 

 

 

 

Karen Haandrikman, justerare 

 

 


