REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORSK DEMOGRAFISK FORENING 31. MARS 1992
Møtet ble holdt i Statistisk sentralbyrå, Skippergt. 15, Oslo i rom 314 ("Store møterom").
Foreningens leder, An-Magritt Jensen, åpnet møtet kl. 15.15. 13 medlemmer var til stede under
selve årsmØtet, mens noen flere kom til under det avsluttende foredraget.
Til møtet var foreslått følgende dagsorden:
1. Godkjenning av møtebtnka11ingog dagsorden
Valg av møteleder og referent
2. Melding om virksomheten
3. Regnskap for perioden

4. Valg
a. leder
b. styremedlemmer

c. revisor

5. Planlagte aktiviteter
6. Eventuelt

Sak 1) Lars Østby anmeldte to saker under "Eventuelt": a. Orientering om 10. Nordiske
DemografiskeSymposiumi Lund. b. Redaksjonsansvarfor Nordic Demography. Med denne
tilføyelsenble dagsordenengodkjent. An-MagrittJensen ble valgt til møteleder,og Svein Blom
ble valgt til referent.
Sak 2) Møtelederen gjennomgikk og kommenterte meldingen om foreningens virksomhet
(vedlagt møteinnkallingen). Helge Brunborg reiste spørsmålet om hvordan nye medlemmer
rekrutteres og foreslo at det utarbeides en egen presentasjonsfolder. Årsmøtet godkjente
meldingenom virksomheten.
~-------_.----

Sak 3) Merete Hagan (kasserer)gjennomgikkregnskapet for 1991 (vedlagt møteinnkallingen)
og leste opp revisjonsrapporten. Revisorene innstilte på at regnskapet skulle godkjennes.
Årsmøtetgodkjenteregnskapet.
Sak 4) Lars Østby la fram valgkomiteens innstilling. Det ble ikke reist benkeforslag på andre
kandidater. An-Magritt Jensen (NIBR) ble gjenvalgt til leder ved akklamasjon. Som
styremedlemmer ble valgt: Merete Hagan (Postdirektoratet), Svein Blom (SSB), Kjetil Sørlie
(SSB), Nico Keilman (SSB) og Marit Rønsen (SSB). Sistnevnte er ny i styret. Til revisorer ble
gjenvalgt Ame Rideng (TØ!) og Jan Byfuglien (SSB). Årsmøtet gjenvalgte også valgkomiteen:
Sølvi Sogner (UiO) og Lars Østby (SSB). Som medlemmer til Nordisk Demografisk Forenings
styre ble oppnevnt: An-Magritt Jensen, Nico Keilman, Merete Hagan og Svein Blom, de to
sistnevnte som suppleanter.

Sak 5) Styretsdrøfting av alternativeaktivitetsformerble kort referert. Blant de forslag som har
vært nevnt, har vært et temaseminar over en dag (for demografer og planleggere), åpne
kveldsmøterslik vi har hatt de siste årene og et seminar i demografi for spesielle målgrupper
(f.eks.lærere i videregåendeskole). Ideen om et temaseminarfor norske demograferble støttet
av flere møtedeltakere. Det ble framhevet at noe av hensikten med seminaret måtte være å
styrkedet norske demografimiljøetog demografenesfaglige identitet. En komite ble nedsatt for
å arbeidevidere med planene: An-MagrittJensen, Lars Østby og Kjetil Sørlie. Årsmøtet gav
også støtte til forslaget å videreføre tradisjonen med kveldsmØterfor medlemmer og andre
interesserte. Som mulige temaer for neste møte ble nevnt: Regionale flyttinger,
husholdsutviklingen,innvandringog bamefamilieneslevekår. Turid Noack, Nico Keilman og
Marit Rønsen sa seg villige til å sitte i en komite for å forberede neste kveldsmøte.

Sak 6) a. Østby infonnerte om 10. Nordiske Demografiske Symposium.iLund 12.-14.august
1992. b. Lederen i Svensk DemografiskForening, Tommy Bengtsson, har bedt den norske
foreningen vurdere om den kan overta utgivelsen av neste Nordie Demography (vol. 19).
Årsmøtetdrøftet dette og fant at SvenskDemografiskForening, som er den foreningensom står
for tur, selv bør forestå utgivelsen.
Halvard Skiri, Statistisk sentralbyrå, holdt til slutt et foredrag om de seneste trekk ved den
norske befolkningsutviklingen (basert på tall fra 1991). Møtet ble avsluttet kl. 17.10.
Referent: Svein Blom

