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REFERAT FRA ÅRSMØTE 2018
Før årsmøtet holdt Marianne Tønnessen (SSB) et foredrag om årsaker til nedgangen i
innvandrerkvinners fruktbarhet.
Styreleder Svenn-Erik Mamelund åpnet møtet klokka 18:30.
1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden, valg av møteleder og referent
Innkalling og dagsorden ble godkjent. Svenn-Erik Mamelund ble valgt som møteleder. Adrian
Farner Rogne ble valgt som referent.
2. Styrets årsmelding
Styreleder la fram årsmeldingen. Han vektla særlig forslaget fra NDF til Nordisk demografisk
forening om å opprette en «Young authorship award» og arbeidet med seminarrekken
«demografifrokost». Flere ga positive tilbakemeldinger på dette arbeidet. Det ble spurt om
NDF kan søke forskningsrådet om støtte til prisen eller om prispenger kan tas av
beholdningen. Styreleder påpekte at det ikke er planlagt noen pengepremie til prisvinneren,
kun en symbolsk gave. Det ble også diskutert mulighetene for å arrangere en større konferanse
(etter modell fra Demografidagen arrangert av demografiforeningen i Sverige og SCB), gjerne
i samarbeid med andre aktører. Dette vil styret vurdere.
Årsmeldingen ble godkjent.
3. Regnskap 2017
Styreleder la frem regnskapet. Revisor Inger Texmon etterlyste mer disiplin fra medlemmene i
innbetaling av kontingent og oppfordret til bruk av innbetaling via bank til fordel for Vippsordningen. Hun påpekte også at det er viktig å ta vare på spesifiserte kvitteringer.
Regnskapet ble godkjent.
4. Budsjett 2018
Styreleder la frem forslag til budsjett. Det var enighet om at foreningen kan gå med
underskudd i 2018 for å finansiere et større arrangement.
Budsjettet ble vedtatt.

5. Andre innkomne saker
Det var ingen innkomne saker.
6. Kontingent 2019.
Styret foreslo å beholde dagens kontingentsats på 150 kr, men å innføre studentpris på 100 kr.
Det ble spesifisert at dette skal gjelde studenter på masternivå eller lavere.
Styrets forslag om kontingent ble vedtatt.
7. Valg
Valgkomiteens innstilling ble presentert.
Følgende personer ble valgt til nytt styre i NDF:
Svenn-Erik Mamelund (leder)
Adrian Rogne
Janna Bergsvik
Rannveig Kaldager Hart
Arve Hetland
Solveig Glestad Christiansen

Oslo Met
Universitetet i Oslo
Statistisk sentralbyrå
Universitetet i Oslo
Statistisk sentralbyrå
Folkehelseinstituttet

Ikke på valg
Gjenvalgt for 2 år
Gjenvalgt for 2 år
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg

Følgende personer ble valgt til revisorer i NDF:
Ingeborg F. Solli
Inger Texmon

Universitetet i Stavanger
Statistisk sentralbyrå

Gjenvalgt for 1 år
Gjenvalgt for 1 år

Følgende personer ble valgt til valgkomité i NDF:
Anne Reneflot
Kåre Bævre

Folkehelseinstituttet
Folkehelseinstituttet
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Gjenvalgt for 1 år
Gjenvalgt for 1 år

8. Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt

Kenneth Aarskaug Wiik ble utnevnt til årets demograf.
Professor Nico Keilman ble utnevnt til æresmedlem.

Styreleder Svenn-Erik Mamelund avsluttet møtet ca klokka 19:30.

Adrian Farner Rogne
referent

Svenn-Erik Mamelund
møteleder
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