1

SBl 15.3.88

REFERAT
FRAAR9IØTEI NffiSKlHUJRAFISKFmENING14. MARS
1988
Møtet

ble

holdt

Universitetet
i Oslo.
7 medlemmer møtte.

i

Nie1s Treschows hus,
Foreningens

leder,

kantina

Erling

i

12.

etg.,

Berge, var møteleder.

1.

Innkalling
og dagsorden bie vedtatt uten merknader.
sekretær, Svein Blom, ble valgt til referent.

2.

Lederen gikk gjennom årsmeldingen
og gav korte kommentarer til
de enkelte
punktene.
Under avsnittet
om Nordie Population Review
ble det anført at arbeidet med første nummer av tidsskriftet
ikke
kan starte opp før etter vedtak i Nordisk Demografisk Forening
i
april
89.
Tidsskriftet'
kan derfor ikke ventes ferdig før ved
utgangen av 89. Det ble likeledes påpekt at lederen for Arbeidsgruppen for IUSSP-konferansen 1988, ikke er Sølvi Sogner, som det
feilaktig
stod i årsmeldingen, men An-Magritt Jensen.
Rammenfor
konferansen har også blitt utvidet fra 120 til 140 deltakere.
Med disse

3.

merknadene ble årsmeldingen

Foreningens

godkjent.

Regnskap for 1987 med kasgererens kommentarer ble utdelt på møtet.
Formannen gikk gjennom regnskapet
og leste kommentarene høyt.
Øystein Kravdal kunne opplyse at purring på medlemskontingent
for
tidligere
år er under oppstarting.
~rsmøtet
merket seg at
foreningen
i 1987 hadde hatt større utgifter
enn inntekter og) at
driftsunderskuddet
var blitt dekket ved bruk av tidligere
oppspart
kapital.
Det ble anbefalt å flytte bankinnskuddet til
en høyere
rentebærende konto.
Det forelagte
regnskap er ikke revidert.
~rsmøtet godkjente
regnskapet
under forutsetning
av at revisor
ikke har noe å
bemerke.
~rsmøtet fastsatte
deretter foreningens medlemskontingent for 1989
til
kr. 100,-.
Heri er inkludert introduksjonsnummeret
av Nordic
Popu1ation Review.
(Dersom Nordisk Demografisk Forening mot
formodning ikke vedtar å sette i gang tidsskriftet,
blir kontingenten som i 1988: kr. 70,-.)
An-Magritt Jensen la fram regnskap for
Arbeidsgruppen for IUSSP-konferanse 1988.
til orientering.

4.

bUdsjettåret
1987 fra
~rsmøtet tok regnskapet

Medlem av valgkomiteen, Sølvi Sogner, redegjorde for valgkomiteens
innstilling.
Det ble ikke reist benkeforslag på andre kandidater,
og årsmøtet vedtok ved akklamasjon de foreslåtte
kandidater.
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Styret

i Norsk Demografisk

Forening:

Leder:
Institutt
Erling
Berge,
for anvendt sosialvitenskapelig
forskning
Styremedlemmer:
Svein Blom, Statistisk Sentralbyrå
Merete Hagan, Bærum kommune
An-Magritt Jensen, Norsk institutt for by- og regionforskning
Øystein Kravdal, Stastistisk Sentralbyrå
Jan Erik Kristiansen, Statistisk Sentralbyrå
Turid Noack, Statistisk Sentralbyrå
Jon Pedersen, Etnografisk museum
Tore Schweder, Universitetet i Oslo
Styret

konstituerer

seg selv.

Revisorer:
Arne Rideng, Transportøkonomisk
institutt
Halvard Skiri, Statistisk Sentralbyrå
Valgkomite:
Sølvi Sogner, Universitetet
i Oslo
Lars Østby, Statistisk Sentralbyrå
Medlemmer
Erling

av Nordisk
Berge

Øystein Kravdal

Demografisk

Forenings

styre:

~

An-Magritt
Jensen (suppleant)
Jan Erik Kristiansen
(suppleant)

Etter at den formelle delen av møtet var ferdig orienterte Tore
Schweder om et dr. polit. kurs i demografisk simulering og modellering
som ventes igangsatt til høsten ved SV-fakultetet, UiO. Planene om et
grunnfag

i demografi

står i stampe.

Til slutt holdt Ståle Dyrvik, Universitetet i Bergen, et foredrag med
~ttelen
"Gj~nnombrotet for fødselsregulering i Stavanger 1900-1935"
for møtedeltakerne og andre interesserte. Denne delen' av møtet var
godt besøkt.

