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Dagsorden	  	  

Valg	  af	  dirigent	  
Generalforsamlingen	  blev	  afholdt	  i	  forlængelse	  af	  arrangementet	  ”	  Kobling	  af	  survey	  og	  registerdata	  –	  muligheder	  og	  
udfordringer”.	  Svend	  Bang,	  Københavns	  Universitet,	  blev	  valgt	  som	  dirigent.	  Dirigenten	  konstaterede,	  at	  
generalforsamling	  var	  lovligt	  indkaldt	  en	  måned	  før	  generalforsamlingen	  og	  regnskab	  havde	  været	  tilgængeligt	  på	  
www.surveyforskning.dk.	  Ingen	  af	  de	  17	  fremmødte	  anfægtede	  dette.	  	  

Valg	  af	  referent	  	  
Peter	  Linde,	  Danmarks	  Statistik,	  blev	  valgt.	  

Formandens	  beretning	  
Jakob	  Rathlev	  fremlagde	  bestyrelsens	  beretning.	  Der	  var	  blevet	  afholdt	  4	  arrangementer	  med	  pænt	  fremmøde.	  Bogen	  
om	  mixed	  methods	  forventes	  udgivet	  2014.	  Derudover	  henvises	  til	  den	  skriftlige	  beretning.	  

Fremlæggelse	  af	  og	  godkendelse	  af	  det	  reviderede	  regnskab	  
Esther	  Nørregård-‐Nielsen	  fremlagde	  det	  af	  revisor	  godkendte	  regnskab,	  der	  blev	  godkendt	  af	  generalforsamlingen.	  

Indkomne	  forslag.	  	  
Der	  var	  ikke	  indkommet	  forslag.	  

Fastsættelse	  af	  årligt	  kontingent	  
Generalforsamlingen	  godkendte	  bestyrelsens	  indstilling	  om	  uændret	  kontingent:	  Studerende	  50	  kr.,	  ordinære	  
medlemmer	  200	  kr.	  og	  støttemedlemskab	  for	  institutioner	  og	  virksomheder	  hhv.	  2.500	  eller	  5.000	  kr.	  afhængig	  af	  om	  
det	  er	  en	  lille	  eller	  stor	  institution.	  

Fremlæggelse	  af	  budget	  
Esther	  Nørregård-‐Nielsen	  fremlagde	  et	  budget	  med	  indtægt	  og	  udgifter,	  der	  er	  i	  positiv	  balance.	  

Valg	  af	  bestyrelse	  
Generalforsamlingen	  godkendte	  derefter,	  at	  følgende	  er	  valgt	  til	  bestyrelsen:	  
Jakob	  Rathlev,	  Damvad	  
Peter	  Linde,	  Danmarks	  Statistik	  
Thomas	  Hem	  Pedersen,	  Dansk	  Evalueringsinstitut	  
Esther	  Nørregård-‐Nielsen,	  Rådgivende	  sociologer	  
Margit	  Velsing	  Groth,	  Konsulent	  
Jørgen	  Goul	  Andersen,	  Institut	  for	  Statskundskab,	  Aarhus	  Universitet	  
Peter	  Gundelach,	  Sociologisk	  Institut	  
Torben	  Fridberg,	  SFI	  Det	  nationale	  forskningscenter	  for	  velfærd	  
Rikke	  Skovgaard	  Nielsen,	  Statens	  Byggeforskningsinstitut,	  Aalborg	  Universitet	  
Morten	  Frederiksen,	  Institut	  for	  Statskundskab,	  Aalborg	  Universitet	  
Anne	  Sofie	  Kjeldgaard,	  Dansk	  Data	  Arkiv	  
Karen	  Borregaard,	  Userneeds	  
Rikke	  Lund,	  Institut	  for	  Folkesundhedsvidenskab,	  Københavns	  Universitet	  
Niels	  Peter	  Mortensen,	  BDO	  Consulting	  
Lars	  Aarup,	  FDB	  

Bestyrelsen	  blev	  bemyndiget	  til	  at	  løse	  udfordringen	  med,	  at	  der	  ifølge	  statutterne	  højst	  kunne	  være	  14	  ordinære	  
medlemmer,	  og	  derudover	  et	  antal	  suppleanter.	  

Valg	  af	  2	  revisorer	  og	  evt.	  suppleanter	  	  
Anders	  Holm,	  DPU	  Aarhus	  Universitet,	  og	  Hermann	  Burr,	  BAuA	  –	  Bundesanstalt	  für	  Arbeitsschutz	  und	  Arbeitsmedizin,	  
blev	  valgt	  som	  revisorer.	  

Eventuelt	  	  
Det	  blev	  oplyst,	  at	  der	  den	  15.	  januar	  var	  fremsat	  en	  ændring	  til	  CPR	  loven,	  der	  som	  konsekvens	  ville	  ophæve	  
forskerbeskyttelsen	  1.	  april	  2014	  (Lovforslaget	  blev	  vedtaget	  den	  25/3	  2014).	  	  
	  
Peter	  Linde	   	   Svend	  Bang	  
Referent	  	   	   Dirigent	  
	   	  
	   	  


