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DemografiskReferat fra årsmøte 1973 i den norske seksjonen av No~disk

Forening. \

g personer til stede.
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medlemmer i foreningen.

,,~.
\I

. li

Motet ble holdt tirsdag16. Oktobe,r. i Håndverkeren~ Oslo. r alt var
\\

En av dis~e var innbudt som foredragsholder,resten var
j:
ji
!i

Innkallingen og den foreslåtte dagsorden ble godkjent.. Gisle Skancke

ble valgt til møteleder.

.("',",'- .

Orientering om virksomheten

Jan M.Hoem orienterte om vi~<somheten i året som hadde gått. Det er

nå 171 medlemmer i Norden. I den norske seksjonen er tallet 56-..

Sist sommer ble det arrangert et symposi'~omkringdemografiskeemner

i Finland. Det deltok 15 nordmenn, enkelte o~så med foredrag (Ståle Dyrvik)

OlavLjones,Hermund Skjølberg og Bjør~L.Tønnesen).
. I .

Den finske seksjonen i Nordisk demografisk forening(ved A.Majava) har

planer om å arrangere~t sommerkurs i demografi i jtini/ju1i1974 i Jyvastyla
I /.,'

visstnok i samarbej,(G:/med Sommeruniversitetet. . -

Gerd S. Lettenstrøm ~ som er medlem av Det{ norske) nas jonale befolknings1.lt.... ,

. valg~ informerte om utvalgets behandling av saken om en monografi om norsk

befolkningsutvikling til Verdens Befolkningsår 1974. på gL'UDl!av knapt budsjett

hadde utvalget ikke funnet å kunne bevilge det nødvendige beløp.

Skancke mente at det burde komme en kommentar til Hofstens, artikkel i

;./,'

(~ '
siste nummer av Nordisk Demografi. Kommentaren kan stå i neste nummer.

Valg-'---
Under'det nevnte seminaret i Fin1and"sfs't sommer ble Hoem valgt til

fo~arin og Dyrvik til styremedlem i Nordisk Demografisk Forening under for-

utsetningav at de på et senere tidspunkt ble utpekt'av den norske seksjon.

Hoemog Dyrvik ble nå enstemmig valgtav årsmøtet. HelgeBrunbol"gOg
. .

Tor Haldorsenble.valgt som $Upp!eanter ,(BrunbrJrgvil være kasserer og sekr'etæ:r.~
Haldorsen redgktør av neste nummer av Nordisk Demografi).

Foredrag

~f Asbjørn Nygaard, Fihansdepa:rtementets planleggingsavdeling,kåsert:e

over emnet "Systemdynamikk som'analysemetode".

. ,Nede'rifor følger enkelte st ik1wrd fra foredraget:

lO> ,Metoden er' utviklet avhp~yit!!lskapsm~nT1"i OSA9ghargen~~~+,i. .. ';-"'.' ,.' ..' ,: " '. ' . . . '.'.' .',;'..

-if9~didEm kan ~nv~ifd€spå. e~X'ek~~U1.ike fiperå:~r, ~-po~;te.~s"d.1.J.~T~g,~~"



"

en bestemt oppfatning av hvordan verden

kronologisk tid etter årsaks-virknin8s~

~" fenomener eksisterer ikke osv.

~,tl.)"" Det er -utvikletet programmeringsspråk, DYNAHO. Den mest kjente

a:t).v~nd,~o;'; ,,;fd1:)~iigg€)r i boka "Limits to Gr,owth", Språket .er meget r;:ffektivt
:',:,.; ',)"" }'v" ",<"\,, " . ' . , ,

"'9$'S~\r~rukervenni~g. Nygaard orienterteogså kort om befolkningsmodellen i
,"Lil1lits t;o,'Growth"..

,; '::"\'~1:~;;~;,~::" < ;kf;~:', ' .

" '::.;F.predrageh avstedkom en del diskusjon. En var onig om at Selv om
: ;.f"!,., I

metoden utvilsomt er' effektiv for å løse visse typerav problemstillinger,har

den ?gs~.;~ine:}<la~ ,begrensninger~
..,'::".., '
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Bjørn L.Tønnesen

(referent)

t:'

,,'


