21.07.2014

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014
Før årsmøtet holdt professor i samfunnsgeografi Lena M. Turner (NOVA / Universitet i Oslo)
foredrag om etniske segregeringsmønstre basert på en artikkel med tittel "Upwards,
outwards and westwards: relocation of ethnic minority groups in the Oslo region."

1. Møteinnkalling og dagsorden, valg av møteleder og referent
Møteinnkalling og dagsorden godkjent uten merknader.
Foreningens leder Torkild H. Lyngstad ble valgt til møteleder.
Foreningens sekretær Rannveig V. Kaldager ble valgt til referent.

2. Styrets årsmelding
Årsmeldingen til styre var vedlagt innkallingen, og ble presentert av leder Torkild H.
Lyngstad. Årsmeldingen ble godkjent ved akklamasjon.

3. Regnskap for 2013

Torkild H. Lyngstad presenterte regnskapet på vegne av kasserer Arve Hetland (forfall). Inger
Texmon leverte ut revidert regnskap. Styret anser at foreningens kapital kan brukes i
forbindelse med demografiske arrangementer. Regnskapet ble godkjent ved akklamasjon.

4. Budsjett 2014
Budsjettet ble presentert av Torkild H. Lyngstad på vegne av Arve Hetland, og godkjent ved
akklamasjon.

5. Innkomne saker
Ingen innkomne saker.

6. Kontingent 2015.
Styrets forslag er å sette kontingenten til 150 kr i 2015, altså uendret fra 2014. Årsmøtet
hadde ingen innsigelser.
7. Valg
Nico Keilman presenterte valgkomiteens innstilling, som ble godkjent ved akklamasjon. Av
styremedlemmene er Anne Reneflot, Astri Syse og Rannveig V. Kaldager på valg. Astri Syse
har sagt ja til å ta gjenvalg. Valgkomiteen innstilte Astri Syse (gjenvalg, 2 år), Christin Krohn
(2 år) og Lisa Dahl Keller (2 år).
Revisorene Inger Texmon og Kjetil Sørli er begge på valg. Valgkomiteen foreslår at begge
revisorer gjenvelges (1 år).
Begge valgkomiteens medlemmer er på valg, Nico Keilman har sagt ja til å ta gjenvalg. Styret
forslår at Anne Reneflot som nytt medlem i valgkomiteen.
Innstillingene til verv ble vedtatt ved akklamasjon, og ble som følger:

Leder:

Torkild H. Lyngstad

Univ. i Oslo

Ikke på valg i år

Styremedlemmer:

Astri Syse

SSB

Gjenvalg (for 2 år)

Christin Krohn

Rambøll

Ny (for 2 år)

Lisa Dahl Keller

Kunnsk.dep. Ny (for 2 år)

Martin Flatø

Univ. i Oslo

Ikke på valg i år

Arve Hetland

SSB

Ikke på valg i år

Inger Texmon

SSB

Gjenvalg (for 1 år)

Kjetil Sørli

NIBR

Gjenvalg (for 1 år)

Nico Keilman

UiO

Gjenvalg (2 år)

Anne Reneflot

FHI

Ny (2 år)

Revisorer:

Valgkomite:

8. Eventuelt
Avtroppende styremedlemmer ble takket av.

Trude Lappegård ble kåret til årets demograf, med følgende begrunnelse:
Norsk demografisk forening overrekker prisen til Trude Lappegård for hennes
betydelige bidrag til fruktbarhetsforskningen nasjonalt og internasjonalt, innsiktsfulle
formidlingsarbeid og årelange og utrettelige innsats for NDF og demografifaget i
Norge.
Lars Østby ble tildelt æresmedlemskap, med begrunnelsen:
Norsk demografisk forening ønsker å hedre Lars Østby for hans engasjement for
demografifaget og hans virke som demograf (med trykk på første stavelse) gjennom
en lang karriere. Foreningen vil særlig fremheve hans rolle som den fremste formidler
av demografiske tenkemåter og fakta i norsk offentlig debatt, hvor slike er sårt
tiltrengt og temperaturen kan være høy.
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