DSTS-generalforsamling d. 23/2-2016
Generalforsamlingen blev afholdt på Københavns Universitets Center for
Sundhed og Samfund CSS.
Tilstede: 12 personer, inklusiv Claus T. Ekstrøm (formand), Karen Margrete Due
Thomsen (kasserer) og Bo Markussen (sekretær) fra bestyrelsen.
Dagsorden:
0. Valg af dirigent: Karl Bang Christensen blev valgt som dirigent. Karl fastslog at generalforsamlingen
var blevet rettidigt indkaldt.
1. Claus T. Ekstrøm gennemgik bestyrelsens beretning. Beretningen vedlægges i dette link.
2. Karen Margrete Due gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt.
3. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Karen Margrete Due Thomsen og Bo Martin Bibby har siddet i en
periode, og stillede op til genvalg. Karen og Bo blev valgt uden modkandidater.
4. Valg af revisor: Julie Lyng Forman blev valgt uden modkandidater.
5. Behandling af fremsendte forslag: Bestyrelsen havde ikke modtaget nogen forslag.
6. Fastsættelse af næste års kontingent: Kontingentet fastholdes uændret:
a. Studerende: 0 kr.
b. Ordinære medlemmer: 100 kr.
c. Pensionister: 50 kr.
d. Æresmedlemmer: 0 kr.
7. Eventuelt:
a. Bestyrelsen har konstateret visse uhensigtsmæssigheder på foreningens hjemmeside
(www.dsts.dk): (1) Startsiden viser en lille Google kalender, hvor events fremgår. Klikker
man på ”Se stor kalender”, så vises en Google kalender, hvor event ikke fremgår. (2) Klikker
man på ”Events” i den vandrette menubjælke, så vises en siden med ”Kommende events”
og med ”Tidligere events”. Men dagens event fremgår ingen steder!
Disse fejl skal rettes hos udbyderen af hjemmesiden. Inden bestyrelsen tager kontakt til
udbyder vil vi høre DSTS’s medlemmer om der er andre uhensigtsmæssigheder på
hjemmesiden, således at disse også kan blive rettet vej samme lejlighed.
b. Bestyrelsen overvejer at arrangere ½-dags workshops om aktuelle emner. Et muligt emne
kunne være at diskutere den klassiske statistikers rolle i forhold til den nye aktør ”Data
Scientist”.
Efter generalforsamlingen introducerede Claus T. Ekstrøm dagens foredrag: ”Repræsentativitet i webpaneler – hvor skævt og kan det delvist løses?” ved Peter Linde, DST Survey, Danmarks Statistik. I
forbindelse med Folketingsvalget 2015 overvejede bestyrelse at afholde en ½-dags workshop om valg
statistik. Forskellige forskere og analyse instituttet blev spurgt om de ville deltage. Men kun Peter

ønskede at fortælle om sine metoder. Således blev der ikke nogen workshop, men vi er glade for at
Peter ville fortælle om brugen af web-paneler ved dagens oplæg.
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