Referat af generalforsamling i DSTS den 26/2-2013
Valg af Dirigent: Peter Linde blev valgt som dirigent og konstaterede, at
generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

1. Bestyrelsens beretning: Formanden fremlagde kort bestyrelsens beretning.
2. Regnskab: Kasseren berettede at der iår har været et underskud primært
begrundet i at udgifterne fra todagesmødet i 2010 først er bogført i
2011, mens indtægterne blev bogført i 2010 og at indtægterne fra efterårets todagsmøde ikke kunne nå at indgå i årets regnskab. Sænkningen af kontingentet har naturligvis også medført færre indtægter.
Regnskabet blev godkendt.
3. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Kajsa Kvist, Kasper Klitgaard Berthelsen og Karl Bang Christensen modtog alle genvalg.
4. Valg af revisor: Julie Lyng Forman blev genvalgt.
5. Behandling af fremsendte forslag: Der var ikke modtaget nogle forslag.
6. Fastsættelse af næste års kontingent: Bestyrelsens forslag om at fastholde kontingentet blev vedtaget, således at satserne fastholdes som
følger:
Studerende: 0 kr
Ordinære medlemmer: 100 kr
Pensionister: 50 kr
7. Eventuelt:
Michael Sørensen fortalte at SJS har besluttet at de vil støtte nordiske
møder med 50.000 kr
Det har været nødvendigt at få ny hjemmeside. Man har forsøgt at
overføre eksisterende features. Anders Tolver orienterede om selskabets
nye hjemmesider og lagde op til en diskussion af disse. Følgende punkter
blev berørt:

a) Der var et ønske om at alle jobopslag så vidt muligt blev sendt ud.
Som hjemmesiden fungerer i dag kan medlemmer logge sig ind og
lægge jobopslag på hjemmesiden men de kan ikke sende dem ud
på mailinglisten. Medlemmer (og andre) kan sende jobopslag til
e-medd@dsts.dk og bede om at få dem sendt ud til medlemmerne
med det samme; det er ikke muligt at videresende vedhæftede filer.
b) Der var ved generalforsamlingen opbakning til at information om
ansættelser, møder, konferencer, bøger skrevet af medlemmer, kurser udbudt af medlemmer og lignende kan sendes ud på mailinglisten. Links til reklamer for medlemmers bøger og kurser kan også
lægges på hjemmesiden.
c) Pris for at få lagt noget på hjemmesiden eller at få sendt noget ud
til medlemmerne blev også diskuteret. Man enedes om at det – i
hvert fald indtil videre – skulle være gratis.
d) En liste over medlemmer og deres kontaktoplysninger blev også efterspurgt og bestyrelsen lovede at arbejde på at etablere en sådan
på hjemmesiden. Listen vil kun indeholde oplysninger om de medlemmer som ønsker at stå på listen.
e) Man kan bruge hjemmesiden uden at være logget ind, dog skal
man være logget ind for at putte et jobopslag på hjemmesiden.
f) Der blev ytret ønske om at nye opslag sendes ud i Nyhedsbreve
hver 14. dag.
g) Når medlemmer i fremtiden sender e-mails til e-medd@dsts.dk bedes de anføre, om indholdet skal sendes uredigeret til foreningens
medlemmer, eller om indholdet blot skal indgå i det næste DSTSNyhedsbrev. Der gøres opmærksom på, at det ikke er muligt at
vedhæfte filer, som skal rundsendes til foreningens medlemmer.
Foreningen distribuerer gerne information om jobs, ansættelser,
nye bøger eller reklamer for kurser og konferencer ud til foreningens medlemmer.

Karl Bang Christensen

