AFI, OsloMet, Stensberggt. 26, Oslo

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2019

24. april 2019

På grunn av forsinket foredragsholder ble årsmøtet startet tidligere enn planlagt, kl. 17.35, da alle
deltakerne var tilstede.
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.
I forbindelse med framleggingen av årsmeldingen ble det informert om at styret arbeider med
å opprette nye nettsider, og at gamle dokumenter og annen viktig informasjon bør være mulig
å gjenopprette.
Det kom også innspill om Nordisk Demografisk Symposium 2021, og det var enighet om at
det ikke er nødvendig å sette et overordnet tema ennå men at dato må fastsettes. Eventuelt
tema kan overlates til neste styre eller diskuteres på neste årsmøte.
Styret fikk positive tilbakemeldinger på arbeidet med demografifrokoster.
Årsmeldingen ble godkjent.
3. Regnskap 2018
Styreleder la frem regnskapet. Dette ble godkjent.
4. Budsjett 2019
Styreleder la frem budsjettet. Det kom ingen innvendinger på at styret planlegger å fortsette å
bruke av beholdningen til arrangementer. Det ble kommentert at utenlandske foredragsholdere
bør få en symbolsk gave. Det ble også kommentert at det kan være aktuelt å gjennomføre
større seminarer, eventuelt etter modell fra demografiforeningen og SCB i Sverige. Det ble
også kommentert at arrangementer bør brukes mer aktivt for å rekruttere medlemmer.
Budsjettet ble vedtatt.
5. Andre innkomne saker
Det var ingen innkomne saker.

6. Kontingent 2020.
Styreleder la frem styrets forslag om å beholde kontingenten som for 2019: kr 150, med
studentpris på kr 100.
Styrets forslag om kontingent ble vedtatt.
7. Valg
Styremedlem Solveig Tobie Glestad Christiansen stilte ikke til gjenvalg.
Følgende personer ble valgt til nytt styre i NDF:
Svenn-Erik Mamelund (leder)
Adrian Rogne
Janna Bergsvik
Rannveig Kaldager Hart
Arve Hetland
Agnes Fauske

OsloMet
Universitetet i Oslo1
Statistisk sentralbyrå
Folkehelseinstituttet
Statistisk sentralbyrå
Folkehelseinstituttet

Gjenvalg (2 år)
Ikke på valg
Ikke på valg
Gjenvalg (2 år)
Gjenvalg (2 år)
Ny (1 år2)

Følgende personer ble valgt til revisorer i NDF:
Ingeborg F. Solli
Martin Flatø

Universitetet i Stavanger
Folkehelseinstituttet

Gjenvalg (1 år)
Ny (1 år)

Følgende personer ble valgt til valgkomité i NDF:
Astrid Syse
Torkild Hovde Lyngstad

Statistisk Sentralbyrå
Universitetet i Oslo

8. Eventuelt
Astri Syse ble utnevnt til årets demograf.
Turid Noack ble utnevnt til æresmedlem.

Adrian Farner Rogne
referent
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Svenn-Erik Mamelund
møteleder

Var oppgitt som tilknyttet Statistisk Sentralbyrå i sakspapirene
Velges for ett år for å gjenopprette en ubalanse i valgperiodene

Ny (1 år)
Ny (1 år)

