Formandens beretning for 2011
Langt hovedparten af selskabets indtægter stammer fra institutionsmedlemsskaber. Pr 1.
januar have selskabet følgende antal medlemmer: institutionsmedlemsskaber- store: 18,
institutionsmedlemsskaber-små: 3, 11 ordinære personmedlemmer, 8 studerende. Navnene på
institutionerne kan ses på selskabets hjemmeside.
Arrangementer
I 2011 har der være afholdt fire arrangementer: 1) Distante deltagere: om grupper det er
svært at nå 2) Meningsmålinger og medier 3) Surveys og evidensbaseret viden og 4) Surveys i
valgkampen. Alle arrangementer har været velbesøgt med et gennemsnitligt antal deltagere
på op mod 100. Det ser ud til at deltagerkredsen til de forskellige arrangementer er noget
forskellig, og det opfatter vi i bestyrelsen som et godt tegn, fordi det viser at selskabet kan
tiltrække forskelige målgrupper.
Bestyrelsen vil gerne varmt takke de mange oplægsholdere, der ulønnet har givet fine og
kompetente præsentationer på selskabets arrangementer
I forbindelse med det seneste arrangement udsendte selskabet et kort evalueringsskema med
henblik på at få deltagenes vurdering af arrangementet og få lidt viden om, hvem der deltager
i mødet. Udviklingen af dette skema og administreringen heraf er foretaget af
bestyrelsesmedlem Simon Andersen fra Userneeds og hans medarbejdere. Vi forventer også
fremover at udsende et sådant skema efter hvert møde.
Administration
I løbet af foråret ansatte vi en sekretær til selskabets administration. Tidligere fik selskabet
god hjælp fra SFI’s center for survey og registerstudier, men der opstod efterhånden et behov
for sekretærhjælp som kunne arbejde mere direkte sammen med bestyrelsen i det daglige.
Bachelor- og specialeopgave konkurrence
Selskabet har taget initiativ til en konkurrence blandt studerende om opgaver der har
anvendt survey på en særlig glimrende måde. Der indkom mange fremragende opgaver og
bestyrelsen har efter betydelige overvejelser udvalgt to opgaver: en bacheloropgave og et
speciale til præmiering.
Hjemmeside
I det forløbne år er hjemmesiden blevet lavet om og giver nu en meget fin oversigt over
kommende og tidligere arrangementer og andre informationer om selskabet. Den nye
hjemmeside giver også mulighed for smidig administration af tilmeldinger mv. En lille gruppe
af bestyrelsesmedlemmer har lagt et stort arbejde i at forny hjemmesiden. Den nye
hjemmeside afløser den hjemmeside som Svend Bang gennem frivilligt arbejde med stor
kompetence og omhu havde oprettet og administreret.

