4.juni 2020

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2020
Tilstede: Svenn-Erik Mamelund, Janna Bergsvik, Adrian Farner Rogne, Agnes Fauske, Ane
Tømmerås, Rannveig Hart, Helge Brunborg, Kåre Vassenden, Marianne Tønnesen, Trude Lappegård,
Anders Sønstebø. Møtet ble avhold på Zoom.
1. Møteinnkalling og dagsorden, valg av møteleder og referent
Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader.
Foreningens styreleder, Svenn-Erik Mamelund, ble valgt til møteleder.
Rannveig Hart ble valgt til referent.
2. Styrets årsmelding
Styrets årsberetning var vedlagt innkallingen og ble presentert av lederen. Den ble godkjent uten
merknader. Vi forsetter med demografifrokoster. Vi ønsker helst å møtes fysisk, men evt. på Zoom.
Ingen kommentarer til årsmelding ellers.
Årsmeldingen ble godkjent.
3. Regnskap for 2019
Regnskapet ble presentert av leder Svenn-Erik Mamelund. Som planlagt har vi brukt av kapitalen for
arrangementer. Regnskapet ble godkjent.
4. Budsjett 2020
Budsjett ble presentert av Svenn-Erik Mamelund. Vi forventer lavere utgifter til arrangementer neste
år pga. bruk av Zoom. Regnskapet er presentert for revisorer (Martin Flatø og Ingeborg Solli), signeres
seinere på epost. Det ble diskutert om vi ønsker å fortsette å bruke av oppsparte midler for å holde
aktiviteten oppe. Det ble ikke vedtatt noen endring av dagens praksis.
Budsjettet ble vedtatt.
5. Innkomne saker
Det var ingen innkomne saker.
6. Kontingent 2020.
Styrets forslag om at medlemskontingenten forblir kr 150, med studentpris på 100, ble godkjent uten
merknader.
7. Valg
Leder Svenn-Erik Mamelund la fram valgkomiteens innstilling for styremedlemmer og revisorer.
Janna Bergsvik og Adrian Farner Rogne tok ikke gjenvalg til styret, og ble takket med blomster etter
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to styreperioder på to år. Styret innstilte valgkomiteen til gjenvalg. Innstillingen var dermed som
under, og ble vedtatt ved akklamasjon:
Styremedlemmer
Svenn-Erik Mamelund (leder)
Arve Hetland
Rannveig Kaldager Hart
Agnes Fauske
Michael Thomas
Ane Tømmerås
Revisorer
Ingeborg Solli
Martin Flatø
Valgkomité
Astri Syse
Torkild H. Lyngstad

AFI
Statistisk sentralbyrå
Folkehelseinstituttet
Universitetet i Oslo
Statistisk Sentralbyrå
Statistisk Sentralbyrå

Ikke på valg i år
Ikke på valg i år
Ikke på valg i år
Gjenvalgt for to år
Valgt for to år
Valgt for to år

UiS
Folkehelseinstituttet

Gjenvalgt for ett år
Gjenvalgt for ett år

Statistisk sentralbyrå
UiO

Gjenvalgt for ett år
Gjenvalgt for ett år

8. Eventuelt
Save the dates og call for papers er sendt ut til Nordic Demographic Symposium 2021. Pandemien kan
påvirke muligheten for å avholde NDS, styret følger med på situasjonen. Vi ønsker ikke å avholde
konferansen på Zoom. Vi forholder oss til reglene som gjelder til enhver tid for arrangementer, og
avlyser/utsetter hvis nødvendig. Styret ble oppfordret til å lage insentiver for å reise klimavennlig.
Æresmedlemskap
Æresmedlemskap ble tildelt Marit Rønsen, med følgende begrunnelse: ”Norsk demografisk forening
ønsker å hedre Marit Rønsen for hennes engasjement for demografifaget og hennes virke som
demograf gjennom en lang karriere. Foreningen vil særlig fremheve hennes arbeid i skjæringspunktet
mellom økonomi og demografi, og hennes klarhet og stringens i både analyse og språk.”
Årets demograf
Etter årsmøtet ble utmerkelsen Årets demograf delt ut. På grunn av det forsinkede årsmøte, og de
ekstraordinære omstendighetene knyttet til pandemien, delte styret ut utmerkelsen for 2019-2020.
Utmerkelsen ble tildelt leder Svenn-Erik Mamelund. (Kandidaten ble foreslått av medlem utenfor
styret, og styret har behandlet saken uten leder tilstede.) Denne begrunnelsen ble gitt: ”Norsk
demografisk forening setter pris på hans enorme innsats både for foreningen, og sitt forskningsfelt. I
sammenheng med spanskesykens 100års-jubileum og Koronapandemien har infeksjonssykdommer
vært høyt på agendaen, og Svenn-Erik har engasjert seg både faglig og populærvitenskapelig. Vi vil
særlig framheve den gode måten Svenn-Erik har formidlet forskning rundt betydningen av sosial
ulikhet for hvilke grupper som rammes av pandemier og måten han har formidlet demografiske og
samfunnsvitenskapelige perspektiver på en pågående krise.”
Rannveig K. Hart
(referent)

Svenn-Erik Mamelund
(møteleder)
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