Referat af Dansk Sociologforenings
Ordinære generalforsamling,
Lørdag d. 9. maj 1987.
1. Valg af dirigent: Hans Kristensen
2. Valg af referent: Thomas P. Boje.
3. Formandens beretning.
Den skriftlige beretning var udsendt på forhånd.
I den mundtlige beretning koncentrerede formanden Nils Mortensen sig om følgende punkter:
- situationen omkring sociologiuddannelsen og Sociologisk Institut
- genopretningen af foreningen, økonomisk og organisatorisk.
Derudover orienterede Thomas P. Boje om det internationale arbejde:
Nordisk Sociologforbund. Den kommende kongres blev afholdt i Finland – Tammerfors – i
slutningen af august.
Acta Sociologica var nu inde i en god udvikling. Den danske redaktionsgruppe vil overtage ansvaret
for tidsskriftet i løbet af efteråret 1987. Man havde fra styret i Nordisk Sociologforbund indstillet, at
det kollektive abonnement i 1988 bliver forhøjet fra 76 Nkr. til 84 Nkr. Dette havde bestyrelsen
godkendt og indstillet til generalforsamlingen om godkendelse heraf.
Beretnignen blev godkendt med positive tilkendegivelser over for foreningens aktiviteter.
4. Kassererens beretning.
Regnskabet for det forgangne år var udsendt og budget blev fremlagt.
Den vigtigste aktivitet for kassereren og hans støttegruppe havde været en revision af
medlemskartoteket. Der havde ved indgangen til regnskabsåret 1986-87 været registreret 361
medlemmer, som fik Acta Sociologica og Sociolog-Nyt, men kun 255 betalende medlemmer.
Efter en grundig revision af medlemskartoteket og en rykker-kampagne var medlemstallet i efteråret
1986 nede på 250 medlemmer. Siden er 30 røget ud på grund af restance og 40 ny medlemmer er
kommet til. Foreningen har p.t. 265 betalende medlemmer.
Økonomisk er der overskud på 21.000.
Vigtigheden af en hvervekampagne blev pointeret.
Kassereren og hans støttegruppe – Gerd Schmidt, Jørn Daugaard og Bjarne Lynnerup – blev takket
for deres meget store indsats med at få foreningens økonomi på fode igen efter års underskud.
Regnskabet blev betragtet som godkendt, for så vidt revisorerne godkendte det – hvilket senere er
sket.
5. Faste udvalg – ingen.

6. Indkomne forslag – ingen7. Valg af formand.
Nils Mortensen blev valg med akklamation.
8. Valg til bestyrelsen.
Margit Lotz, Leopold Galicki og Kaj Kammer Madsen blev nyvalgt. De erstatter Jacob Winsløw,
Thomas P. Boje, Anette Borchorst og John Gilliam, som alle forlader bestyrelsen. De afgåede
bestyrelsesmedlemmer blev takket for deres arbejde i bestyrelsen.
9. Valg af revisorer.
Lisbeth B. Knudsen og Lise Drewes Nielsen blev valg.
10. Evt. – uformel snak om foreningens kommende aktiviteter.
Hillerød den 9. maj 1987.
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