
 

Sida 1 av 2 

 

Organisationsnummer: 875002-5283  

 
Årsmöte den 17 maj 2019, 10:00 
 
Närvarande: Linda Kridahl (ordförande), Karin Lundström (sekreterare), 

Helen Eriksson (kassör), Karen Haandrikman, Vitor Miranda, Ann-Zofie 

Duvander, Hernan Mondani, Christian Skarman. 

Plats: Kulturgeografiska Institutionen, Stockholms Universitet 

 

1. Årsmötet valde Linda Kridahl som mötesordförande.  

2. Årsmötet valde Karen Haandrikman till protokollförare.  

3. Ann-Zofie Duvander och Hernan Mondani valdes till 

justeringspersoner, tillika rösträknare. 

4. Linda Kridahl gick igenom verksamhetsberättelsen. Två små 

justeringar är att 55 posters blev accepterade på Nordisk Demografisk 

Symposium (NDS) istället av 91; Utskick av publiceringslista kommer 

ut under våren istället av kom ut. 

Helen Eriksson gick igenom den ekonomiska redogörelsen. Vi har fått 

in medlemsavgifter av nästan alla medlemmar (80 av 83). Vi har också 

fått in avgifter från alla våra stödmedlemmar som nu nämns i mer 

detalj för att det kan t ex vara fler institutioner på samma universitet. Vi 

har en liten ökning i kostnader, t ex Swish betalningar. Vi har en 

positiv balans med mer inkomster än utgifter.  

Helen berättar att Nordiska Demografiska Föreningen betalar hela Jan 

Hoem priset, 11,000 SEK, som styrelsen är oroad över. Styrelsen 

tycker detta skall diskuteras på Nordiska Demografiska Föreningens 

årsmötet på Island. Kanske andra föreningar eller institutioner kan 

medfinansiera priset. 

5. Karin Lundström läste revisionsberättelsen som Lena Lundqvist 

(revisor) hade godkänd. 

6. Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för nästa räkenskapsåret. 

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. Valberedningen Ann-Zofie Duvander, Gunnar Andersson och Christian 

Skarman föreslog samma ledamöter som var med i förra årets styrelse: 

Karen Haandrikman, Lotta Vikström, Vitor Miranda, Karin Lundström 

och Anna Tegunimataka valdes om som ledamöter. 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. 
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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 Gunnar Andersson 

(sammankallande), Hernan Mondani och Christian Skarman.  

15. Förslag för stadgeändringar har kommit i. För det första har ett tillägg 

om utträdande medlemmar och deras uppgifter i samband med GDPR 

lagts till. För det andra ändrades tidpunkten för årsmötet, till att vara 

innan föreningsstämman på Nordisk Demografisk Förening istället av 

vara i nära anslutning till den. För det tredje tog vi bort att 

revisorssuppleant ska granska räkenskapsåret. För det fjärde ska 

datumet ändras när stadgarna antogs till 17 maj 2019. Årsmötet 

godkände ändringarna. 

16. Inga motioner skickades in innan möte. 

17. Övriga frågor. 

- Karen berättade om uppsatstävlingen. 6 uppsatser kom in, på C-, 

D- och Mastersnivå. Juryn bestod av Anders Brändström (Umeå 

universitet), Annika Elwert (Lunds universitet) och Martin Kolk 

(Stockholms universitet). Vinnare blev Sebastian Björk som 

skrev C-uppsats i Samhällsplanering vid Stockholms Universitet 

om ”Etnisk och socioekonomisk segregation i Stockholm”. 

Vinnaren får 5,000 SEK i stipendium och kommer presentera 

uppsatsen på SUDA kollokvium i hösten. Uppsatsen kommer 

publiceras på SDF:s hemsidan. 

- Vi upprepar här att vi oroar oss att Nordiska Demografiska 

Föreningen betalar hela Jan Hoem priset och föreslår att detta 

diskuteras på Nordiska Demografiska Föreningens årsmötet på 

NDS på Island. 

- Som potentiella stödmedlemmar nämns Institut för 

Framtidsstudier och Kulturgeografiska Institutionen på 

Stockholms Universitet. 

Mötet avslutades kl 11:00.  

 

 

 

Karen Haandrikman, protokollförare  

 

 

 

Hernan Mondani, justerare 

 

 

 

Ann-Zofie Duvander, justerare 

 


