22. 5- 1979
Olaf Rieper var referent, og der var 19 fremmødte.
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
10. Eventuelt
ad 1. Valg af dirigent
Benny Dylander valgtes til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
ad 2. Formandens beretning
Formandens beretning foreligger trykt i Sociolog-Nyt nr. 57, maj 1979. Formanden trækker
væsentlige træk ved beretningen frem.
Formanden takker de afgående bestyrelsesmedlemmer.
Kommentarer til beretningen: ingen.
Formandens beretning er godkendt.
ad 3. Kassererens beretning
Regnskab udsendt i Sociolog-Nyt nr. 57, maj 1979. Revisorerne har revideret og godkendt et fint
holdt regnskab.
Det påpeges, at det ville lette overblikket, hvis der gives en statusopgørelse i regnskabet.
Generalforsamlingen godkendet [sic] regnskabet.
ad 4. Udvalgsberetninger
Beretning fra arbejdsløshedsudvalget ved Lisbeth Knudsen, optrykt i Sociolog-Nyt nr. 57, maj
1979. Der må forventes flere arbejdsløse sociologer i forbindelse med den pukkel af
magisterstuderende, der forventes at blive færdige i sammenhæng med afviklingen af
magisterstudiet 1980. Projektgruppe-ansatte sociologer synes i et vist omfang at være springbrædt
[sic] til visse permanente stillinger, men erfaringerne fra disse grupper bør opsamles mere
systematisk af arbejdsløshedsudvalget.
ad 5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsens forslag om kontingentforhøjelse blev – efter nogen debat – enstemmigt vedtaget.
ad 6. Foreliggende forslag
Ingen.
ad 7. Valg af formand
Hans Kristensen valgt med bifald.

ad 8. Valg af bestyrelse
Tre bestyrelsesposter skulle nybesættes. Bestyrelsen foreslog:
Karl Krarup
Lars Iversen
Mette Jensen
som alle blev valgt med bifald.
Følgende tre fra den gamle bestyrelse fortsætter:
Lisbeth Knudsen
Lise Drewes Nielsen
Finn Valentin.
Således er bestyrelsens spredning på arbejdssteder sikret. Det blev foreslået, at der fremtidig bør
være en kultursociolog i foreningens bestyrelse.
ad 9. Valg af to revisorer
Bestyrelsens forslag til revisorer godkendtes.
Revisorerne herefter:
Peter Nielsen
Kirsten Worm.
ad 10. Eventuelt
Intet
[Underskrevet af:]
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