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1. Valg af dirigent
Karl Krarup valgtes til dirigent og fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Formandens beretning
Formandens beretning, som er trykt i maj-nummeret af Sociolog-Nyt, blev refereret og uddybet.
Blandt andet blev nævnt:
- arbejdsløshedsudvalgets betydning og vigtigheden af dets fortsatte arbejde,
- næste års generalforsamling foreslås afholdt i forbindelse med årsmødet,
- forældede regler i foreningens love bør ajourføres,
- der indløbet stadig bestillinger på bogen fra årsmødet 1977 fra biblioteker og boghandlere.
Bemærkningerne til formandens beretning blev en længere debat om to punkter:
Uddannelse og beskæftigelse.
Forbindelsen til Sociologisk Institut burde styrkes, og foreningen bør beskæftige sig mere med de
faglige beskæftigelsesmæssige debatter på instituttet. Bestyrelsen nævnte, at denne del af
foreningens aktiviteter netop var blevet styrket det sidste år, og at den linie ville blive fortsat.
DJØF
Foreningen burde involvere sig mere direkte i fagforeningsarbejdet i DJØF. Der var utilfredshed
med bl.a. DJØF’s politik på deltidsområdet. Der blev hertil nævnt, at foreningen via
arbejdsløshedsudvalget var med i DJØFs arbejde, at betingelserne for en fælles sociologpolitik
næppe var til stede og at en egentlig fagforeningsindsats oversted bestyrelsens ressourcer, men at
man var villig til at støtte et udvalg, der ville gå i kast med et sådant arbejde. Der var imidlertid
ingen, der ønskede at påtage sig arbejdet.
Udover disse to hovedpunkter blev det nævnt, at ansættende myndigheder (stadig) havde et yderst
ringe kendskab til sociologernes kvalifikationer, og at der var for få sociologansøgninger til
forskningsrådene.
3. Kassererens beretning
Der blev redegjort for det reviderede regnskab, som har været trykt i Sociolog-Nyt.

Revisorerne forslog et mere informativt regnskab til næste år.
Kassereren foreslog, at regnskabet kommer itl at følge kalenderåret, og at der laves bedre regler for
til- og afgang i medlemsskaren af hensyn til kotingentrestancer.
4. Udvalgsberetninger
Arbejdsløshedsudvalget.
Udvalgets beretning er aftrykt i Sociolog-Nyt april 1978. Udvalget har planer om et større
medlemsmøde først på efteråret, hvor bl.a. deltidslærerbestemmelser og forholdet til DJØF skal
tages op. I bemærkninger til beretningen blev nævnt, at praktikordningen var en god vej til jobs, og
at arbejdsløshedsudvalget burde engagere sig stærkere i DJØF’s arbejde.
5. Fastsættelse af kontingent
Kontingent forbliver uforandret.
6. Behandling af foreliggende forslag.
Ingen forslag
7.-8.-9 Valg af formand, bestyrelse, revisorer
Hans Kristensen fortsætter som formand.
Arne Wangel afgår og Lisbeth Knudsen går ind. Ellers er bestyrelsen uforandret.
Jan Plovsing og Peter Nielsen fortsætter som revisorer.
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