24. april 2013

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2013
Årets demograf 2013
Utmerkelsen Årets demograf ble delt ut for sjette gang. Utmerkelsen går i 2013 til Inger Texmon
”… for hennes sentrale rolle med befolkningsframskrivingene. Foreningen vil spesielt trekke frem
hennes brede innsikt i modellarbeidet, hennes store detaljkunnskap og omfattende arbeidsinnsats
gjennom mange år.”
Foredrag
Før årsmøtet holdt Øystein Kravdal, professor ved Universitetet i Oslo, foredrag med tittel:
Betydningen av kvinners utdanning for fruktbarheten i Afrika – et flernivåperspektiv.
Årsmøtet
1. Møteinnkalling og dagsorden, valg av møteleder og referent
Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader.
Foreningens styreleder, Trude Lappegård, ble valgt til møteleder.
Foreningens sekretær, Silje Vatne Pettersen, ble valgt til referent.
2. Styrets årsmelding
Styrets årsberetning var vedlagt innkallingen og ble presentert av lederen. Den ble godkjent uten
merknader. Leder for foreningen, Trude Lappegård, la vekt på gjennomføringen av Nordisk
demografisk symposium i Tønsberg og avviklingen av foreningens arkiv i SSB som viktige oppgaver
for styret i det foregående år. I tillegg bemerket hun at medlemsmassen er stabil.
Rettelse til årsmeldingen: Nordisk demografisk forening ga i perioden 1969-1997 ut en bulleteng om
forskningsaktiviteten i de ulike landene.
3. Regnskap for 2012
Kasserer Arve Hetland orienterte om regnskapet. Det reviderte regnskapet ble godkjent.
Kasserer bemerket at den store endringen i balanse skyldes at støtten til Nordisk Demografisk
Symposium 2012 ikke var kommet inn ved årsskiftet. I det årsmøtet ble avholdt, har vi fått inn støtte
fra Norges forskningsråd og Nordisk demografisk forening, slik at det står til sammen noe over hundre
tusen kroner på foreningens konti.
4. Budsjett 2013
Kasserer Arve Hetland gikk gjennom budsjettet for 2012. Ingen merknader.
5. Innkomne saker
Det var ingen innkomne saker.
6. Kontingent 2014.
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Styrets forslag om at medlemskontingenten forblir kr 150,- i 2014 ble godkjent uten merknader.
7. Valg
Erik Nymoen, på vegne av valgkomiteen, la frem valgkomiteens innstilling. Trude Lappegård, Silje
Vatne Pettersen og Arve Hetland var på valg i år, hvorav Arve har tatt gjenvalg. Trude erstattes av
Torkild Lyngstad som blir ny leder for foreningen. Silje går ut av styret etter endt periode og det ble
foreslått at Martin Flatø blir nytt styremedlem. I tillegg trekker Henrik Urdal seg fra styret og erstattes
av Rannveig Kaldager, tidligere suppleant. Suppleantene som ble valgt inn i styret i 2011 i forbindelse
med gjennomføringen av Nordisk demografisk symposium blir ikke erstattet.
Revisorene Inger Texmon og Kjetil Sørli tok gjenvalg. Også valgkomiteen ved Nico Keilman og Erik
Nymoen tok gjenvalg. Dermed ble innstillingen som under, og den ble vedtatt ved akklamasjon:
Styremedlemmer
Torkild Lyngstad (leder)
Arve Hetland
Anne Reneflot
Astrid Syse
Martin Flatø
Rannveig Kaldager

Univ. i Oslo
Statistisk sentralbyrå
Folkehelseinstituttet
NOVA
Univ. i Oslo
Statistisk sentralbyrå

Valgt for 2013-2015
Valgt for 2013-2015
Ikke på valg i år
Ikke på valg i år
Valgt for 2013-2015
Valgt for 2013-2014

Revisorer
Inger Texmon
Kjetil Sørli

Statistisk sentralbyrå
NIBR

Valgt for ett år
Valgt for ett år

Valgkomité
Nico Keilman
Erik Nymoen

Univ. i Oslo
Statistisk sentralbyrå

Valgt for ett år
Valgt for ett år

8. Eventuelt
Trude, Silje og Henrik, som går ut av styret, ble takket av med blomster/vin og noen varmende ord
som takk for innsatsen i foreningen. Trude bemerket også at suppleantene Rannveig og Christina har
gjort en uvurderlig innsats i forbindelse med gjennomføringen av Nordisk demografisk symposium i
Tønsberg 2012.

Silje Vatne Pettersen
(referent)

Trude Lappegård
(møteleder)
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