
 
 

Formandens beretning for 2020 
 

Covid-19 har, som alle ved, gjort 2020 til et tumultarisk år, og det gælder selvfølgelig også for 

Selskab for surveyforskning, hvor vi har måttet skifte fra fysiske medlemsmøder til virtuelle.  

Medlemstallet i selskab for surveyforskning har været nogenlunde stabilt i 2020, og vi satser på 

at dette vil fortsætte i 2021. En lille gruppe under bestyrelsen har gjort et godt arbejde med at 

udarbejde en informationspjece om selskabet som også introducerer et opdateret logo for 

selskabet, og i 2021 vil vi forsøge at få det mest muligt udbredt og på den måde hverve flere 

støttemedlemmer. Jeg vil gerne her takke støttemedlemmerne. Det er dem der gør at vi kan holde 

arrangementer og jeg vi også takke for deres fortsatte engagement her under corona.   

Arrangementer 

Inden Lock Down afholdt selskabet to fysiske møder. Det ene, der hed ”Er det nødvendigt at 

putte folk i kasser”, var i København og det andet om måling af sundhed i Aarhus. Efter Lock 

Down har vi, med held synes jeg, omstillet os til zoom arrangementer godt hjulpet af vores 

sekretær og andre medlemmer af bestyrelsen. Vi afholdt i efteråret 2020 et meget aktuelt 

arrangement om surveys i en coronatid og arrangementet ”Et billede siger mere end 1000 ord”. 

Desuden gentog vi sundhedsarrangementet fra Aarhus tidligere på året på zoom på grund af 

mange opfordringer. Alt i alt har selskabet opretholdt sin sædvanlige kadence i forhold til 

antallet af møder, og også møderne på zoom har været meget velbesøgte med over 100 deltagere 

hver gang. Også på Zoom har været deltagerinvolvering via chatten, hvor mange deltagere har 

bidraget med gode spørgsmål. Vi har udnyttet zooms optagefacilitet til at lægge videoer af 

møderne ud på hjemmesiden, hvilket har givet yderligere muligheder for at følge selskabets 

arrangementer. 

Fastholdelsen af selskabets aktivitetsniveau har kun været muligt, fordi bestyrelsesmedlemmerne 

har engageret sig i arbejdet, og fordi de mange oplægsholdere så villigt har stillet op. Tak for det 

også tak til de mange deltagere i selskabets møder.   



 
 
Selskabets prisopgaver 

Der er også i 2020 indkommet mange gode og spændende bidrag til selskabets konkurrence om 

de bedste bacheloropgaver/større opgaver og specialeopgaver med fokus på surveymetoden. 

Opgaverne er vurderet af bestyrelsen, og prismodtagerne har fået besked. På grund af corona kan 

vi ikke foretage prisuddelingen fysisk, men vi har opfordret prismodtagerne til at præsentere 

deres projekt i forbindelse med det næste medlemsarrangement.  

Selskab for surveyforskning kan kun eksistere ved hjælp af bestyrelsens aktiviteter og 

finansiering fra støttemedlemmer. Jeg vil gerne sige tak bestyrelsen og selskabets 

støttemedlemmer for deres opbakning og engagement.  

 


