Generalforsamling d. 23.5. 1977
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Udvalgsberetninger
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af foreliggende forslag
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelse
9. Valg af revisorer
ad 1
Peter Gamdrup blev valgt og takkede for valget. Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt
ad 2
Formanden henviste til den skriftlige beretning som er udsendt i Sociolog Nyt. Formanden
benyttede lejligheden til at gå 3 år tilbage og konstarede at der er sket en positiv udvikling, men var
lidt skuffet over det begrænsede fremmøde. Formanden nævnte bl.a. at Sociolog Nyt var udsendt
med 10 numre i det forløbne år. Bestyrelsen har besluttet at foreningen skal overtage medlemskabet
af ISA, da det kan have en betydning for verdenskongressen som afholdes i Upsala i 1978.
Der er sket en pæn medlemsfremgang med 47 nye medlemmer og foreningen har nu 227
medlemmer, heraf 90 studerende og 137 kandidater.
ad 3
Kassereren fremhævede, at det udsendte regnskab ikke var revideret, og at indtægterne nok var
1500 større end det fremgår af det udsendte. Der var også andre mindre justeringer som skulle
orndes før det endelige regnskab kunne præsenteres.
Regnskabet blev ’foreløbigt’ godkendt under forudsætning af at et revideret regnskab bliver aftrykt
i Sociolog Nyt i nærmeste fremtid.
Under dette punkt udspandt der sig nogen diskussion om evt. at være noget mere sparsommelig ved
trykning af medlemsfortegnelsen, det blev også diskuteret om regnskabet burde følge kalenderåret.
Debatten afsluttedes med, at man lod det være op til den nye bestyrelse af overveje
vedtægtsændrinmger.
ad 4
Arbejdsløshedsudvalget aflagde en kort beretning. Gruppen er ikke rigtig etableret endnu men
kommer med noget mere i Sociolog Nyt senere.
ad 5
På Kassererens forslag blev kontingentet fastholdt. 160 kr. for kandidater og 60 kr. for studenter og
arbejdsledige.

ad 6
Fra Peter Gamdrup var der inkommet forslag om at foreningen gik i gang med at udgive et
tidsskrift. Efter nogen diskussion blev man enige om at man ville arbejde videre med det.
ad 7 og 8
Benny Dylander anbefalede Hans Kristensen som formand og Hans blev valgt. Den foreslåede
bestyrelse bestående af Kirsten Worm, Arne Wangel, Benny Dylander, Olaf Rieper, Lise Drewes og
Fin Valentin blev også valgt.
ad 9 Jan Plovsing og Peter Nielsen blev valg t til revisorer
Benny Dylander afsluttede og takkede alle. Hans Kristensen takkede for valget og takkede Benny
Dylander for hans store indsats som formand i de forløbne år.
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[Underskrevet:] Hans Kristensen, Peter Nielsen

