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Møtet ble holdt
i Statist1sk
Sentralbyrå,
Skippergt.
337B. Foreningens leder, Erling Berge, åpnet møtet
medlemmer var til stede på hele eller deler av møtet.

15, Oslo i rom
kl.
14.00.
13

Lars Østby, Statistisk
Sentralbyrå,
holdt innledningsvis
et foredrag
om innvandring
i Norge. Etterpå fulgte en runde med spørsmål og
kommentarer.
1.

Det var ingen merknader til innkallingen.
Etter forslag fra en av
deltakerne
vedtok møtet å bytte om rekkefølgen
av pkt.
4
(kontingent)
og 5 (saker til
NDF) på den oppsatte dagsorden.
Dagsorden ble deretter
godkjent.
Erling
Berge ble valgt til
møteleder, og Svein, Blom ble valgt til referent.

2.

Berge gjennomgikk punkt for punkt den utsendte årsmelding.
Det
ble opplyst at foreningens regnskap for 1987 var blitt revidert og
funnet i orden.
En av møtedeltakerne
etterlyste
større
faglig
møteaktivitet.
grsmeldingen ble godkjent av årsmøtet.

3.

Merete
Hagan
foredro foreningens regnskap og kommentarer til
regnskapet (vedlagt).
Det ble anbefalt å slette medlemmer som ikke
har betalt kontingent på flere år. grsmøtet godkjente regnskapet
under forutsetning
av at det blir revidert og funnet i orden.
Berge ori enterte'

om regnskapet

konferansen 1988 i Asker.
4.

a) ~rsmøtet
sluttet
starte opp tidsskriftet

ti l

Arbei dsgruppen

for

IUSSP-

Regnskapet er under revisjon.

seg til styrets framlegg om å
Nordic Population Review.

gå inn for å

b) ~rsmøtet
drøftet
de forskjell i ge modell ene 'til
styri ngsstruktur for Nordisk Demografisk Forening som er foreslått.
Med 8

.

mot 2 stemmer (1 avholdende) vedtok møtet å støtte styrets
om å velge den føderale styringsmodellen (alternativ
B).

forslag

c) ~rsmøtet
gjorde
ikke framlegg om~ bestemte
kandidater til
funksjonene som ærespresidenter
i Nordisk Demografisk "Forening.

5.

6.

Styrets forslag om en medlemskontingent
bifalt av årsmøtet.

for 1990 på kr. 170,- ble
.

Lars Østby la fram valgkomiteens innstilling.
Det ble ikke reist
benkeforslag
på andre kandidater~
Følgende ble valgt fra 1.5.89:

2

Styret

i Norsk

Demografisk

Forening:

Leder:
An-Magritt Jensen. Norsk institutt for by- og regionforskning
Styremedlemmer:
Svein Blom, Statistisk Sentralbyrå
Merete Hagan, Bærum kommune
Jan Erik Kristiansen, Statistisk Sentralbyrå
Turid Noack, Statistisk Sentralbyrå
Jon Pedersen, Universitetet i Oslo
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 av Nordisk Demografisk Forenings styre:
An-Magritt Jensen
Turid Noack
.

Merete Hagan (suppleant)

.

Jan Erik Kristiansen (suppleant)
Per Sevaldson takket avtroppend~ leder Erling Berge og styremedlem
Øystein Kravdal for innsatsen.
<
Møtet ble avsluttet kl. 16.00.

