Generalforsamling i Selskab for Surveyforskning den 8. marts 2010
Valg af dirigent og referent og godkendelse af dagsordenen
Bestyrelsesformand Peter Gundelach indstiller Bella Marckmann til dirigent. Ingen andre stiller op,
og Bella vælges enstemmigt.
Bella Marckmann bemærker, at der er rettidigt indkaldt til generalforsamlingen, og spørger om der
er nogle indsigelser til dagsordenen. Der er ingen indsigelser.
Nadja Lodberg Hansen indstilles til referent, og vælges enstemmigt.
Formandens beretning
Peter Gundelach beretter at der er fundet en god form til selskabets arrangementer med forskellige
temaer og mange deltagere hver gang, hvilket bestyrelsen er meget glad for. Selskabets
arrangementer er de sidste par gange blevet afholdt hos Det Nationale Forskningscenter for
Arbejdsmiljø (NFA). Det er svært at finde lokaler, hvor der er plads til de mange interesserede, så
selskabet derfor i den forbindelse både NFA og Hermann Burr, der har skabt kontakten til NFA for
hjælpen. Desuden sendes også en tak til Sociologisk Institut, der har ydet store økonomiske bidrag i
selskabets opstartsperiode og yderligere ved at stille medarbejdere til rådighed, har bidraget til at få
selskabet op at stå. Det er nu planen at selskabet skal fungere mere selvstædigt via
medlemskontingenter af forskellig art.
Bestyrelsen er begyndt at tænke på temaer til kommende arrangementer, og har foreløbigt planer
om følgende: Den 20. maj afholdes der i Århus et arrangement med overskriften ’Eksperimenter i
surveyforskningen’. I september vil der blive afholdt et arrangement om måling af
helbredsproblemer og helbredsrisici ved hjælp af surveyundersøgelser. Imens der i en af årets sidste
måneder planlægges et arrangement omhandlende meningsmålinger med særlig fokus på mediernes
meningsmålinger. Der gøres opmærksom på at bestyrelsen er åben for nye idéer og forslag til
arrangementer.
Formandens beretning vedtages enstemmigt og uden bemærkninger.
Gennemgang af regnskabet for 2009
Regnskabsadministrator og økonomiansvarlig Esther Nørregaard-Nielsen gør opmærksom på at
selskabet grundet god opbakning ingen penge har brugt i 2009. Regnskabet vedtages enstemmigt og
uden bemærkninger.
Indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår tre vedtægtsændringer:
• Der laves en differentiering i forhold til støttemedlemmer, så store organisationer fortsat
betaler kr. 5000 for et støttemedlemskab imens små organisationer betaler kr. 2500. Det er
op til organisationerne selv at vurdere deres størrelse. Dette gøres i et forsøg på at gøre det
mere attraktivt for mindre organisationer at blive medlem.

•
•

Selskabets bestyrelse er en arbejdende bestyrelse, og det er derfor praktisk at være en del af
denne når man bidrager til et arrangement. Det foreslås derfor at der bliver mulighed for at
optage optil 12 medlemmer i bestyrelsen.
Økonomiske beslutninger tages med underskrift fra bestyrelsens formand og et andet
medlem, i stedet for at alle bestyrelsesmedlemmer skal godkende alle beslutninger. Dette
foreslås for at lette de økonomiske beslutningsprocesser i selskabet.

Bella Marckmann foreslår at vedtægtsændringerne behandles som et punkt. Dette godkendes og
ændringerne vedtages enstemmigt.
Fastsættelse af kontingent
Esther Nørregaard-Nielsen foreslår at kontingentet fastsættes til kr. 5000 for store organisationer,
kr. 2500 for små organisationer, kr. 200 for ordinære medlemmer og kr. 50 for studerende. Dette
vedtages enstemmigt og uden bemærkninger.
Fremlæggelse af budget
Esther Nørregaard-Nielsen fremlægger følgende budget, og bemærker desuden at dette er realistisk
idet det forventes at selskabet får flere ordinære medlemmer og støttemedlemmer i løbet af 2010.
Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at man som medlem efter et år vil blive kontaktet og
spurgt om man ønsker at forny sit medlemskab.
Forventet Budget
Arrangementer1
Hjemmeside2
Medlemsadministration3
Bestyrelsesmøder, diverse
Buffer
I alt
Individuelle medlemskaber4
Støttemedlemsskaber store5
Støttemedlemsskaber små6
I alt

Udgifter

Indtægter
50.000
6.000
10.000
8.000
4.000
78.000

1

8.000
60.000
10.000
78.000

Der kalkuleres her med 4 ordinære arrangementer a 6.000 kr. og 1 heldagsarrangement a 26.000 kr.
Der er blandt andet udgifter til hosting af hjemmeside, og i lille grad til udvikling.
3
Løn til student/sekretær.
4
Der regnes med 40 individuelle medlemskaber i 2010 mod 19 i 2009
5
Der regnes med 12 store støttemedlemsskaber mod 9 i 2009
6
Der regnes med 4 små støttemedlemsskaber i 2010 mod 0 i 2009
2

Budgettet vedtages enstemmigt og uden bemærkninger.
Valg af bestyrelse
Bestyrelsen består inden generalforsamlingen af Jakob Rathlev fra Capacent Epinion, Peter Linde
fra Danmarks Statistik, Esther Nørregård-Nielsen fra Rådgivende Sociologer/Sociologisk Institut,
Københavns Universitet, Margit Velsing Groth fra Fødevareinstituttet, DTU, Jørgen Goul Andersen

fra Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet, Peter Gundelach fra
Sociologisk Institut, Københavns Universitet, Hermann Burr fra Det Nationale Forskningscenter for
Arbejdsmiljø og Torben Fridberg fra SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Og desuden
af suppleanterne Rikke Skovgaard Christensen fra Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg
Universitet og Peter Fallesen fra Sociologisk Institut, Københavns Universitet. Samtlige
bestyrelsesmedlemmer stiller op til genvalg. Desuden stiller Henrik Lolle fra Institut for Økonomi,
Politik og Forvaltning, Aalborg Universitet, Anne Sofie Kjeldgaard fra Dans Data Arkiv, Simon
Andersen fra Useneeds og Rikke Skovgaard Christensen fra Statens Byggeforskningsinstitut,
Aalborg Universitet også op til bestyrelsen.
Alle opstillede vælges enstemmigt med henvisning til de nyligt vedtagende vedtægtsændringer, og
det besluttes desuden at det ikke er nødvendigt med nogen suppleanter.
Valg af revisor
Anders Holm genopstiller som selskabets revisor og vælges enstemmigt.
Eventuelt
Peter Gundelach takker på bestyrelsens vegne Svend Bang for arbejdet med den nye hjemmeside.

