Vedlegg 1
REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORSK DEMOGRAFISK

FORENING 30. MARS 1993

MØtet ble holdt i Statistisk sentralbyrå, Skippergt. 15, Oslo i rom 314 ("Store møterom").
Foreningens leder, An-Magritt Jensen, åpnet møtet kl. 15.05. 10 medlemmer var til stede. Det
ble servert kaffe og kaker.
Til møtet var foreslått følgende dagsorden:
1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
Valg av møteleder og referent
2. Melding om virksomheten i perioden
3. Regnskap for perioden

4. Valg
a. leder
b. styremedlemmer

c. revisor

5. Planlagte aktiviteter
6. Eventuelt

Sak 1) Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden. Valg av møteleder og referent
Møteinnkallingog dagsorden ble godkjent. Som sak under "Eventuelt" anmeldte lederen en
henvendelse fra Litauens "Department of Statistics" om støtte til seminardeltakelsefor fem
befolkningsstatistikere. Årsmøtet valgte An-Magritt Jensen til møteleder og Svein Blom til
referent.
Sak 2) Melding om virksomheten i perioden
Møtelederengjennomgikk meldingen om foreningens virksomhet (vedlagt møteinnkallingen).
Hun redegjorde også for arbeidet til den nordiske arbeidsgruppen som planlegger et
forskerseminari u-landsdemografi i 1994. Nico Keilman rapporterte fra foreningens nylig
avholdteåpnemøte med tittelen "Demografiskeperspektiverpå innvandring"dit vel 60 personer
hadde funnet veien. Lars Østby kunne opplyse at Finsk demografisk forening tar sikte på å
arrangere neste nordiske demografiske Symposiumi Helsingfors primo juni 1994. Årsmøtet
godkjentemeldingenom virksomheten.
Sak 3) Regnskap for perioden
Merete Hagan (kasserer) gjennomgikk regnskapet for 1992 (vedlagt møteinnkallingtm).
Regnskapetvar revidert og funnet i orden, og årsmøtetgodkjente det. Kassererog sekretærble
bedt om å foreta en ny gjennomgangav medlemsarkivetog purre på kontingentfra medlemmer
som forsømmerå betale.
Sak 4) Valg
Lars Østby la fram valgkomiteens innstilling. Det ble ikke reist benkeforslag på andre
kandidater. Følgende personer ble (gjen)valgtved akklamasjon:

a. leder
An-Magritt Jensen (NIBR)
b. styremedlemmer
Svein Blom (SSB), Merete Hagan (postdirektoratet), Nico Keilman (SSB), Marit Rønsen (SSB)
og Kjetil Sørlie (NIBR)

c. revisor
Jan Byfuglien(SSB)og Ame Rideng(TØI)

(snu!)

d. valgkomite
Sølvi Sogner (UiO) og Lars østby (SSB)
Til Nordisk demografisk forenings styre ble oppnevnt: An-Magritt Jensen, Nico Keilman
(medlemmer), Merete Hagan og Svein Blom (suppleanter).
Sak 5) Planlagte aktiviteter
Årsmøtet drØftet ideen om å arrangere et demografi seminar i 1994 for foreningens medlemmer,
men kom til at behovet for kontakt mellom norske demografer og for styrking av faglig identitet
kunne ivaretas ved deltakelse på det nordiske Symposiet. Aktuelle temaer for et nytt åpent møte
ble drøftet, og årsmøtet festet seg ved forslaget.om å ta opp utviklingen i aborttallene. Kitti
Strand og Lars Østby sa seg villige til å arbeide videre med planene for et slikt møte. Finn Egil
SkjeIdestad i Trondheim ble nevnt som en sannsynlig samarbeidspartner. Turid Noack påtok seg
ansvaret for det praktiske.
Sak 6) Eventuelt
Lederen refererte et brev til foreningen fra Litauens "Department of Statistics" med forespørsel
om økonomisk bistand på 500 USD for å sende fem medarbeidere til en ukes "Summer School"
i befolkningsstatistikk ved Estlands "lnteruniversity Population Research Centre" 26.7.4.8.1993. Årsmøtet fant å kunne etterkomme anmodningen forutsatt at (1) det ikke mottas
bistand for samme fonnål fra andre kilder, og at (2) en liste med navnene på de f~m litauiske
medarbeiderne sendes foreningen; foruten en kort rapport og deltakerliste når seminaret er over.
Halvard SIdri, Statistisk sentralbyrå, holdt til slutt et foredrag om de seneste trekk ved den
norske befolkningsutviklingen (basert på tall fra 1992). Møtet ble avsluttet kl. 17.15.
Referent: Svein Blom

