Generalforsamling i Selskab for Surveyforskning den 1. marts 2011
Dagsorden:
• Valg af dirigent
• Valg af referent
• Formandens beretning
• Fremlæggelse af og godkendelse af det reviderede regnskab
• Indkomne forslag
• Fastsættelse af kontingent
• Fremlæggelse af budget
• Valg af bestyrelse
• Valg af 1-2 revisorer
Valg af dirigent og referent og godkendelse af dagsordenen

Bestyrelsesformand Peter Gundelach indstiller Svend Bang til dirigent, og Svend
vælges enstemmigt.
Peter Gundelach indstiller Lea Selsing som referent, ogLea vælges enstemmigt.
Formandens beretning
Peter Gundelach beretter, at der er en god struktur på selskabets måde at
fungere på. Der er blevet afholdt 4-5 arrangementer i løbet af året. Der er blevet
afholdt arrangementer i Århus, og det næstkommende arrangement vil også
blive i Århus.Derudover er der oparbejdet en stor database af personer med
kontakt til selskabet, og som bliver inviteret til forskellige arrangementer.
Selskabet består af individuelle medlemmer og støttemedlemmer. Der er pt. ikke
noget skarpt overblik over antallet af medlemmer, men Peter anslår at
medlemmerne udgøres af 13 støttemedlemmer, 48 ordinære medlemmer og 23
studentermedlemsskaber. Peter bemærker endvidere, at det er mange
institutionsmedlemmer som sikrer foreningen en god økonomi.
I sidste periode har bestyrelsen forhandlet med CSSR (Center for Survey og
Registerforskning) der er hjemmehørende på SFI, om at selskabets
administration skal overgå til CSSR, hvor Charlotte Markussen er den
nuværende sekretær. Administrationen dermed vil gradvist overgå til SFI.
Bestyrelsen planlægger at afholde arrangement om 1) ”Meningsmålinger og
medier” i Århus i april, og 2) ”Surveys og evidensbaseret viden” i juni.
Bestyrelsen vil endvidere foreslå, at der afsættes midler til en pris til gode
bachelorprojekter og specialer som benytter sig af survey-metode. Præmien skal
være på 5000 kr. inden for hver gruppe.
To andre aktiviteter i det forløbne år har været 1) at lave et logo. Jacob Rathlev
har arbejdet på logoet, og siger at det er klar,2) Forbedring af foreningens
hjemmeside. Omlæggelsen af sekretariatet betyder også at hjemmesiden bliver
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lagt over til SFI. Peter Gundelach takker Svend Bang for det store arbejde han
har haft med hjemmesiden indtil videre. 3) Udarbejdelse af kvalitetsindikatorer
for surveys.
Formandens beretning vedtages enstemmigt og uden bemærkninger.
Gennemgang af regnskabet for 2010
Regnskabsadministrator og økonomiansvarlig Esther Nørregård-Nielsen
fremlægger sidste års regnskab, og gør opmærksom på at målet om
medlemsantallet ikke blev nået. Dette skyldes blandt andet e-fakturaer – folk
kunne ikke komme til at betale deres medlemskab. Revisor for surveyselskabet
Anders Holm har godkendt regnskabet som det ser ud. Indtægter har ikke været
det forventede, men der er alligevel sket en lille værdiforøgelse,fordi
arrangementerne har været billigere end forventet. Lokalearrangementer til 100
mennesker er dyrt, og det er en stor udgiftspost. Betyder at det er nødvendigt
med en vis buffer til at kunne betale for lokaler.
Det reviderede regnskab vedtages enstemmigt og uden bemærkninger.
Indkomne forslag
Peter Gundelach beretter at bestyrelsen har to forslag til ændringer af vedtægter.
Vedtægtsændring 1. Bestyrelsen skal have mulighed for at lade administrationen
gå over til SFI i stedet for en bank. Derfor tilføjes ”pengeinstitutter
hjemmehørende i DK, eller en offentlig institution” i §3 stk. 3.
Vedtægtsændring 2. Da det er et selskab hvor bestyrelsen laver rigtig mange
aktiviteter, forslås udvidelse af bestyrelsen til 14 personer, under §5 stk.1.
Ændring af vedtægter vedtages enstemmigt uden bemærkninger.
Fastsættelse af årligt kontingent
Esther Nørregård-Nielsen foreslår at kontingentet fastholdes. Esther bemærker at
man som ordinært medlem har en god mulighed for at få et nærmere indtryk af
selskabet, hvorfor kontingentet ikke bør stige.
Kontingent vedtages enstemmigt og uden bemærkninger.
Fremlæggelse af budget
Esther Nørregård-Nielsen beretter, at der er nedsat et lille beløb til
medlemsadministration og til legater og prisuddeling.
Ingen bemærkninger til budgettet. Der klappes og siges tak for indsatsen.
Valg af bestyrelse
Svend Bang oplyser om paragraf om valg til bestyrelse
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Bestyrelsen består for nuværende af Jakob Rathlev fra Epinion, Peter Linde fra
Danmarks
Statistik,
Esther
Nørregård-Nielsen
fra
Rådgivende
sociologer/Sociologisk Institut, Margit Velsing Groth fra Fødevareinstituttet,
DTU, Jørgen Goul Andersen fra Aalborg Universitet, Peter Gundelach fra
Sociologisk Institut, Hermann Burr fra Det nationale center for arbejdsmiljø,
Torben Fridberg fra SFI Det nationale forskningscenter for velfærd, Rikke
Skovgaard Christensen fra Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet,
Henrik Lolle fra Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, Aalborg
Universitet, Anne Sofie Kjeldgaard fra Dansk Data Arkiv og Simon Andersen fra
Userneeds
Peter Gundelach beretter, at alle medlemmer af bestyrelsen gerne vil genvælges,
og at Rikke Lund fra Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet gerne
vil vælges ind i bestyrelsen. Rikke Lund som medlem af bestyrelsen og den
siddende bestyrelse vælges enstemmigt.
Svend Bang siger tak
Der klappes af den genvalgte bestyrelse.
Valg af revisorer
Anders Holm ønsker en 2. revisor. Lars Aarup fra FDB stiller op som 2. revisor.
Lars Aarupstiller op som revisor 2, og vælges enstemmigt og uden
bemærkninger.
Eventuelt
Ingen bemærkninger
Svend Bang takker for god ro og orden, og erklærer generalforsamlingen for
ophævet.
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