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FRA ÅRSMØTE I NORSK
I HÅNDVERKEREN.

1.
Godkjent

HOLDT

12. 'JUNI 1978

av innkallinga

Godkjenning

av dagsorden

uten merknader
3.

Per

FORENING,

uten merknader
2.

Godkjent

Godkjenning

DEMOGRAFISK

Valg

av dirigent

Seva1ds'on

4.
Den

utsendte

Angående

Årsberetning
årsberetningen

formannskapet

ble

lest

i den nordiske

foreningen,

ble

opplyst

at dette

går over til Norge etter at finnene i august i år avvikler et jubileumsmøte i forbindelse med at foreningen har eksistert i 10 år.

Det ble

påpekt at foreningens aktiviteter burde vært mere utadrettet slik at
en kunne trekke nye miljØer inn i arbeidet.

Styret var enig i denne

målsetning, men det kom ikke fram konkrete forslag til en vellykket
framgangsmåte.
5.

Foreløpig regnskap

Dette ble vedtatt oversendt foreningens revisorer.
6.

Fastsettelse av kontingent,

Det ble vedtatt kr. 30,- uendret fra foregående år.

Under
dette punkt
"
ble noe diskusjon av finansieringen av det nordiske symposiet. Det vil
bli gjort forsøk på å greie en 'viss subsidiering av deltakeravgiften.
Dette må ikke skje via kontingenten, men via tilskudd utenfra.
7.

Valg av styre og revisorer

Thorvald Moe hadde bedt om avløsning, det øvrige styre stilte til gjenvalg.
Det ble foreslått at den tidligere suppleant Lars Wal1Øe skulle gå inn i
styre og Knut Arild Larsen som ny 'suppleant.

Valgene var enstemmige og

fikk dette resultat:
Formann Per SevaIdson, ,Statistisk Sentralbyrå
Styremedlemmer:

=~,>;<"."

Sølvi Sogner, Historisk inst. Univ. i Oslo
Lars Wal1øe, Inst. for informatikk, Univ. i Oslo
Lars Østby, Statistisk Sentralbyrå

Styret konstituerer seg selv.
Suppleanter:

Ståle Dyrvik, Historisk inst. Univ. i Bergen
Knut Arild Larsen, Finansdepartementet

Revisorer:

Knut ø. Sørensen, Statistisk Sentralbyrå
Halvard Skiri, Statistisk Sentralbyrå
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8.

Valg

av norske

styremedlemmer

Også her ble det gjenvalg;

'formannen

Ståle Dyrvik

Lettenstrøm,

og Gerd

Skoe

til den nordiske

(ex Officio)

og Lars

Statistisk

foreningen.
Østby,

Sentralbyrå

med

som

suppleanter.

9.

Diskusjon av tema for det nordiske symposium i 1979.

Symposiet er tenkt holdt i slutten av.uke 24 (onsdag kveld-lørdag formiddag)
1979 på Hurdalssjøen Kurshotell.
Et hovedproblem blir finansiering av foredragsholderne samt eventuell
subsidiering av medlemmenes deltaking.

Styret er takknemlig for mulige

tips.
Det forelå to forslag til emner; registerutnytting og historisk demografi
med vekt påfruktbarhetsutivklingen

omkring inngangen til dette århundre.

Per Sevaldson og Sølvi Sogner redegjorde kort for de to emnene.
styrets side var det tenkt en dag for hvert.
synspunkter på tvers av dette.
tiver; l.

Fra

Under møtet kom det fram

Etter diskusjonen har nå styret 3 alterna-

De to temaene etter styrets forslag.

2.

Registerutnytting

en dag og en dag med emner fra aktuell -demografisk fo~skning i Norden.
3.

Hele sumposiet vies aktuell demografisk forskning uten forsøk på

overordnet tema.

Styret vil nå ta kontakt med de andre nordiske for-

eningene for å hØre synspunkter, bl.a. for å få vite hvilke alternativer
de har forslag til foredragsholdere.
10.
Ingen

Even

tue It

innlegg.
Etter

årsmøtet

ble gitt

fra FruktbarhetsundersØkelsen.
kan

denne

delen

av møtet

ikke

en orientering
Siden

dataene

om de første
ennå

resultatene

ikke er offentliggjort,

referes.

Lars Østby
Sekretær
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