REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORSK DEMOGRAFISK FORENING 17. APRIL 1996

Møtet ble holdt i Statistisk sentralbyrå, Oslo, møterom 2Ml. Foreningens leder, Nico Keilman, åpnet møtet.
19 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 1995
4. Valg
a.leder
b. styremedlemmer
c. reVIsor
d. valgkomite
5. Planlagte aktiviteter
6. Eventuelt
Sak 1) Godkjenning av møteinnkalIing og dagsorden. Valg av møteleder og referent
Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent. Årsmøtet valgte Nico Keilman og Svein Blom til henholdsvis
møteleder og referent.
Sak 2) Melding om virksomheten i perioden
Møtelederen gjennomgikk meldingen om foreningens virksomhet i perioden. Meldingen ble godkjent uten
merknader.
Sak 3) Regnskap for 1995
Kasserer Inger Texmon gjennomgikk regnskapet m/kommentar for 1995. Jens Kristian Borgan meddelte at
regnskapet var revidert og funnet i orden. Årsmøtet godkjente regnskapet ut~n merknader.
Sak 4) Valg
Valgkomiteen v/Turid Noack innstilte på gjenvalg av det sittende styret. Det ble ikke reist benkeforslag på
andre kandidater. Følgende styre ble valgt av årsmøtet:
a. leder
Nico Keilman (SSB)
b. styremedlemmer
Svein Blom (SSB), Ole Gulbrandsen (NBI), Johanne Sundby (ViO/Statens helsetilsyn), Kjetil Sørlie
(NIBR) og Inger Texmon (SSB).

c. revisor

Jens-Kristian Borgan (SSB) og Knut Sørensen (SSB).

d. valgkomite
TuridNoack(SSB)og SølviSogner(UiO)
Nico Keilman, Svein Blom og Kjetil Sørlie fortsetter som representanter til Nordisk demografisk forenings
styre (sistnevnte som suppleant).
Sak 5) Planlagte aktiviteter
Lederen refererte styrets forslag til framtidige aktiviteter. Ifølge styrets oppfatning kunne foreningen enten
fortsette tradisjonen med åpne kveldsmøter eller ta initiativ til mer forskningspreget virksomhet, f.eks. ved å
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arrangere et fagseminarer. Aktuelle temaer for et fagseminar kunne være regional utvikling, husholdsutvikling,
Oslos demografi eller demografi i undervisningen. Møtedeltakerne drøftet hvorvidt dette måtte oppfattes som
et valg mellom «enten-eller» eller «både-og». Konklusjonen ble at styret oppfordres til både å fortsette med
åpne kveldsmøter og å arrangere et fagseminar. Det foreligger allerede konkrete planer om et seminar om
husholdsutviklingen. Sentralt i planleggingen av dette står Nico Keilman, Ole Gulbrandsen og Bjørg Moen.
Sak 6) Eventuelt
Sekretæren refererte en henvendelse til Nordisk demografisk forening fra enken til avdøde Erland Hofsten med
forespørsel om å hedre Hofstens minne med et bidrag til et treplantingsprosjekt i Aftika. Hofsten var en av
intitiativtakerne til dannelsen av Nordisk demografisk forening i 1968 og mangeårig formann av Svensk
demografisk forening. Årsmøtet gav styret mandat til å ordne saken på beste måte, enten ved at det doneres et
visst beløp (SEK 1000,-) på nordisk basis, slik sekretæren foreslo, eller ved at den norske foreningen selv gir
et bidrag. (I skrivende stund [ultimo april] ser det ut til at første løsning er den aktuelle; referentens merknad.)
Helge Brunborg gjorde oppmerksom på at det foreligger en ledig stilling av to års varighet ved FNs
Befolkningsavdeling i New York, seksjon for dødlighet og migrasjon, som juniorekspert. Søkeren må være
under 33 år. Brunborg benyttet anledningen til også å informere om et seminar 19. april ved NORADS
Bistandsskole om sosiale og økonomiske konsekvenser av IllV/AIDS epidemien.
Turid Noack foreslo at det ikke lages flere trykte utgaver av Nordic Demography, men at informasjonen i stedet
legges ut på Internett. Spredningen av informasjonen blir dermed stør;re, og stoffet blir lett å oppdatere.
Forslaget formidles videre til styret i Nordisk demografisk forening.
Johanne Sundby ville vite om andre medlemmer av foreningen deltar på møter i regi av IUSSP (International
Union for the Scientific Study ofPopulation) i inneværende år.
Kåre Vassenden tok opp spørsmålet om Norsk demografisk forening bør tilslutte seg European Association for
Population Studies (EAPS). Ifølge Vassenden er den finske foreningen medlem. Møteleder foreslo at en
informasjonsbrosjyreom EAPS sendes ut til medlemmene og at spørsmålet deretter diskuteres i styret.
Per Sevaldson foreslo at størrelsen på medlemskontingenten tas opp til behandling ved neste årsmøte.

Den regulære delen av møtet ble avsluttet kl. 15.50.

Halvard Skiri og Kåre Vassenden (SSB) foreleste så om de seneste trekk ved befolkingsutviklingen i Norge.
Ifølge uoffisielle (ikke ferdig kontrollerte) tall er det en oppgang på 200 fødsler i 1995. Fødselsraten er
synkende for kvinner under 30 år og stigende for kvinner over 30. Litt flere fikk tre barn, mens litt færre fikk
fire. Om lag 1200 flere dødsfall er registrert i 1995 sammenliknet med året før. 1994 var et spesielt «gunstig»
år når det gjaldt dødelighet, til dels på grunn av :ta influensatilfeller. Om lag 600 flere ekteskap ble inngått i
1995, og om lag 500 færre par skilte seg. Innflyttingen av utenlandske statsborgere var om lag som året før.
Over 11000personer fikk norsk statsborgerskap. For første gang siden 1975 gikk dermed tallet på utenlandske
statsborgere ned.

