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ARSHELDING
FOR PERIODEN16. FEBRUAR1984 - 25. MARS1985
Års!!l!te
Årsmøtet 16. februar 1984 gjenvalgte samtlige tillitsvalgte i
foreningen:
Leder:

Helge

Brunborg,

Statistisk

Sentralbyrå

Nestleder:

Jan Erik

Kasserer:

Eli Fure,

Sekretær:

Erik Stordahl, Statistisk Sentralbyrå

Suppleanter:

Revisorer:

Kristiansen,
Historisk

Erling
Letten

Berge,

Institutt

Institutt,

for sosiologi,

UiO

UiO
-

INAS

F. Saugstad,

Yrkeshygienisk

Institutt

Halvard Skiri, Statistisk Sentralbyrå
Arne Rideng, Statistisk Sentralbyrå

Valgkomite:

Sølvi Sogn~r, Historisk Institutt,
Øystein Haram, Arbeidsdirektoratet

UiO

Stvremøter
Det ble holdt
kontakt

mellom

to styremøter

styremedlemmene

i perioden.

av mer uformell

I tillegg

har det vært

hyppig

karakter.

Medlemmer
I perioden
ut eller

er blitt

Medlemstallet

har foreningen
strøket

fått

11 nye medlemmer,

fordi de ikke

har betalt

mens

kontingent

tre har meldt
på flere

seg

år.

er nå 125.

Adresse

og telefonnummer

på arbeidsstedet

er oppført

i medlemslista

for

de fleste medlemmer.
,

Møter
Foreningen har arrangert følgende faglige møter i perioden:
1984,

i tilknytning
Forsker

til årsmøtet:

Per-Erik

"Oversikt
Professor

Gerontologisk

Myklebost,

blant

eldre

medlemmer møtte.

i Norge",

Institutt:

forskning

Geografisk

i Oslo:

"Flyttinger
15

Norsk

over' sosial-gerontologisk

Hallstein

Universitet

Omlag

Solem,

i Norge".

Institutt,

16.

februar

2

møte over

8. november, åpent

"Uten barna

tema:

stopper Norge?

Forsknings- og familiepolitiske utfordringer".
Professor

Innledning:
Kommentarer:

Professor
forsker

Omlag

Demoqrafiske

sendt

40 personer

Gudmund
Kari

Befolkningsutvalget

Hernes,

Skrede

FAFO

og

INAS.

møtte.

nvhetsnotiser

Norsk
første

Lars Walløe,

nummer

Demografisk
av bladet

ut i januar

Forening

kunne

"Demografiske

i mai

1984 sende

ut til medlemmene

Nytt

nyhetsnotiser".

nummer

85: 1 ble

ld~en er hentet hos den svenskB foreningen.

i år.

Svmposium
Nordisk

Demografisk

Forening

symposium i tiden 13. - 16. juni
i Finland,

som hadde

Demografisk

Forening

innbudte

lagt

arrangerte

1984.

arrangementet

sitt

sjuende

demografiske

Arrangør var Den Demografiska Foreningen
til Pemar

var her representert

utenfor

med et større

Abo.

antall

Norsk
deltakere

og

bidragsytere.

Nordisk Demoqrafisk Foreninq
Under symposiet i Finland ble det holdt styremøte i Nordisk Demografisk
Forening,
Brunborg.

der den norske
på møtet

foreningen

ble det bl.a.

var representert
vedtatt

ved Erling

Berge

og Helge

følgende:

- Da Nordisk Demoqrafi nr. 13 (for 1982/83) først kom h'[J:3ten
1983, skal
neste nummer være et dobbeltnummer for 1983 og 1984. Den danske
foreningen har redaksjonen. Materiale må være innsendt innen 31.
januar 1985. Redaksjonsansvaret for de neste årgangene er fordelt

slik:
1985
1986
1987
Neste

Finland
Sverige
Norge

symposium

holdes

i Danmark

i 1986.
Deretter er det Norges tur,
i 1988 eller 1989.
FøJ:gencle størrl~
konferanser
for de nærmeste åra er kjent:
1987
European Population
Conference
i Finland

men det er usikkert om dette blir

1988

1989

Nordisk Statistikermøte
IUSSP General Conference

"Ordforandeskapet" fo~ den nordiske foreningen innehas nå av Finland,

men overføres i begynnelsenav 1986

til Danmark.

De nasjonale foreningenes
kontingent
til den nordiske
til 20 svenske kroner pr. medlem pr Ar f.o.m. 1985.
De nasjonale medlemsfortegnelsene
arbeidsstedsadresse.
Det er også

foreningen

bør fortrinnsvis
inneholde
nyttig om telefonnummer
er med.

heves

,~

.,

..,
.)

Det er behov for en fast adresse for den nordiske foreningen. Norge
ble foreslått, noe de norske representantene sa ja til. Den faste
adressen er altså:
Nordisk Demografisk Forening
c/o Sosiodemografisk Forskningsgruppe
Statistisk Sentralbyrå
Pb 8131 Dep.
N-0033 Oslo 1

Sama~beid med de nordiske foreninqene
Sekretæren i det norske styret har laget og sendt det norske
bidraget

til neste
Lederen

Samliv

i august

Demografi.

med den danske

foreningen

om neste

symposium,

i Danmark. Det blir trolig et nordisk forberedelsesmøte i

1986

1985.

uten viqsel
En uttalelse

Nordisk

av Nordisk

har vært i kontakt

som skal holdes i
Danmark

utgave

utvalg

- 17. oktober

om statistikk

om samliv

for befolknings statistikk

uten

(NU8),

vigsel

ble oversendt

som ble holdt

møtet

på Kongsvinger

i
16.

1984:

"Til de nordiske sjefsstatistikere
Nordisk Demografisk Forening, samlet til sitt 7. symposium i Paimo 13. 16. juni 1984, vil henlede de nordiske sjefsstatistikernes oppmerksomhet på
behovet for statistikk over samliv uten vigsel. Allerede ved vårt symposium i
1976 ba vi de nordiske statistiske
sentralbyråer
finne metoder for å utarbeide
statistikk og analyser over disse forhold på linje med andre demografiske
forhold.
Etter den tid er fenomenet blitt betydelig vanligere i alle landene,
og dets innhold og funksjon er i ferd med å endre seg.
Likevel registreres
1
samliv uten vigelse bare i et fåtall enkeltundersøkelser
som ikke gir grunnlag
for analyser av det endringsforløpet
som skjer.
Slike analyser vil være viktige
for å øke anvendbarheten
også av resten av befolknings statistikken.
Grunnlaget for denne statistikken
vil det være naturlig å søke
i de
personregistre
som finnes i landene.
Den nordiske og de nasjonale demografiske
foreninger bistår gjerne i arbeidet med å legge opp et slikt statistikksystem,
som i tillegg til å ivareta de enkelte landenes behov også kan legge grunnlaget
for komparative studier på
nordisk nivå",

Departementet
Etter

for utviklinqshielp
oppfordring

på forrige

årsmøte,

skrev lederen i mars 1984

til

Departementet for utviklingshjelp og gjorde oppmerksom på foreningens eksistens,
og at NDF omfatter de fleste norske fagfolk med interese for demografi og
befolkningspolitikk.

Videre

har behov for rådgivning
de best

brevet.

kvalifiserte

tilbyr

foreningen

i demografiske

medlemmer.

sin assistanse

spørsmål

Foreningen

samt hjelp

har ikke mottatt

hvis

Departementet

til å finne
noen

fram til

reaksjoner

på

4

IUS2E JInternational

1)

Union

Et av foreningens

for the Scentific
medlemmer,

Sølvi

Stud\{ of Population)
Sogner,

fikk

i januar

1984 en

henvendelse fra russp om Norge kunne påta seg arrangementet av IUSSP's General
Conference

i 1989.

Rrunborg,

Ståle

sonderinger,

Et utvalg

Dyvik,

Sølvi

samt skrevet

støtte.

Arrangørlandets

Søknaden

ventes

utvalget

ta standpunkt

2)

i løpet

Foreningen

Finnes

har arbeidet

Østby).

av utgiftene

slike,

i Norge

en del

seg til ca.

i vår.

for å finne

(Helge

for utviklingshjelp

vil beløpe

i Departementet

med dette

Det har gjort

til Departementet

til muligheten

om

1,8 mill.

kr.

Får vi ja fra DUH, må

nok villige

personer

vil vi på generalforsamlingen

til å ta

i Firenze

russp vil trolig bestemme seg for

i 1989.

av 1985.

har svart på en henvendelse

forenings opplysninger
Opplysningene

og Lars

en søknad
andel

til konferanse

arrangørland

Sogner

ferdigbehandlet

seg av arrangementet.
invitere

på fire personer

(formann,

om Norsk

antall

Demografisk

fra rUSS?

medlemmer,

Forening

om

aktiviteter

er kommet

med

m.m.).

i oversikten

"

"Directory

of National

3)

finner

av foreningens

Association

underrettet

russp

skal delta,

deriblant

bli

oppholdsutgiftene,
for dyrt

konferanse

for Population

ha assosiert

EAPS

IUSSP's

europeiske

medlemmer,

kan imidlertid

med

medlemmer

Den nystartede
individuelle

dekke

og vi fant da at det ville

sted i forbindelse

(European

IUSSP ville

foreninger.

reiseutgiftene,

EAPS

Societies",

Newsletter

rUSS? inviterte lederen til å delta på et møte i Liege 20. desember

for demografiske

flere

Demographie

russp Reprints Series No. 5.

og

No. 21 (1984)

and Regional

i Firenze

bl.a.

men ikke
Neste

møte

i juni i år, der

nestlederen.

Studi.esJ

demografiske

forening

en del norske.

status.

å delta.

1984

Dette

EAPS

Nasjonale

koster

har vesentlig
og andre

ingenting.

foreningner

Lederen

har

om at foreningen er interessert i en slik tilknytning.

Kina
Foreningen

planla

med Vennskapssambandet

en studiereise

Norge-Kina.

var noen få personer

som kunne

gjort

dersom

et nytt

forsøk

Turen

finansiere

tilstrekkelig

til Kina
måtte
den

i oktober

dessverre

1984,

avlyses,

(ca. 19 000 kroner).

mange

viser

interesse.

i samarbeid
da det bare
Det vil bli

