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MELDING OM ÅRSMØTET I DEN NORSKE SEKSJONEN 1974

Arsmøtet i den norske seksjonen av Nordisk demografisk forening

ble holdt onsdag den 13. november 1974 på Sosialøkonomisk insti-

tutt, Blindern. Tilsammen møtte '8medlemmer.

Innkallelse og dagsorden ble godkjent.

Formannen begynte sin årsberetning med å gi en oversikt over

den nordiske foreningen og den norske seksjonen. For tiden har

Norge ,59 av de ialt 217 nordiske medlemmene. Av de norske med-

lemmene ble en opptatt i the International Union for the Scien-

tific Study of Population i 1974, mens tre andre søker om med-

lemskap fra 1975.

Den viktigste av den norske seksjonens aktiviteter i 1974 var

møtet om befolkningslærensframtid i Norge 22. april.

Formannen har forelest ved et sommerkurs i demografi i Finland.

To av styrets representanter deltok som observatører ved FNs

befolkningskonferansei Bucuresti 19-30. august.

Seks medlemmer møtte til det seminar som Det nasjonale befolk-

ningsutvalg og Chr. Michelsens institutt arrangerte på Gjøvik

13-15. oktober og der man drøftet konsekvenseneav FN-konferan-

sen:.forbehandlingen av befolkningsspørsmål i u-landene og i

Norge.

Det femte heftet av det nordiske medlemsbladet er under produk-

sjon i Oslo og vil trolig bli ,utsendt i løpet av desember.

Varaformannen gavet kort referat fra konferansen i Bucuresti

og drøftet deretter den vedt~tte handlingsplanen. Han gikk inn

på de prinsippene planen bygger på, måten planens målsettinger

var blitt til på, og uttrykte en viss demografisk skepsis til

mulighetene for å nå de oppsatte mål innen 1985.

Formannen gjennomgikk innstillingen fra ad hoc-komiteen for be-

f~~ning~lærens framtid i Norge. Den ble ferdig 11. september

1974 og vil nå bli oversendt NAVF. I innstillingen blir NAVF

oppfordret til å starte et nytt rekrutteringsstipend i demogra-

fi i hvert av årene 1975-77, slik at tre parallelle stipend



~

kan løpe fra og med 1977. Det blir videre

stipend fra 1976, og NAVF blir oppfordret

permanent utvalg til å fremme utviklingen

versitetsnivå i Norge. Foreløpig har NAVF

demografi fra 1975.

foreslått et dosent-

til å nedsette et

av demografi på uni-

utdelt to stipend i

Styret foreslo at den norske seksjonen ble omgjort til en egen

Norsk demografisk for~ning innen den nordiske, etter mønster fra

de eksisterende foreningene i Danmark, Finland og Sverige. For-

slaget til vedtekter av 12. september 1974 ble deretter vedtatt

etter enkelte mindre endringer.

Til styre i Norsk demografisk forening ble valgt Helge Brunborg

(formann), Tor Haldorsen, Thorvald Moe og Sølvi Sogner. Ståle

Dyrvik og Lars Walløe ble valgt til suppleanter. Revisorer vil

ikke bli utpekt før første årsregnskap legges fram.

Årsmøtet valgteSølvi Sogner til å bistå formannen som norsk sty-

remedlem i den nordiske foreningen. De to øvrige styremedlemmene

står som deres suppleanter.

Det ble bestemt å ta spørsmålet om medlemspenger og forvaltning-

e~ av den felles kassen opp på neste årsmøte i Nordisk demograf-

isk forening. Til dekning av driftsutgiftene i den norske for-

eningen ble det vedtatt en samlet norsk-nordisk årskontingent

på kr. 20. Dette vil med dagens nordiske kontingent gi kr. 6

til den norske foreningen.

"Forslag til nya stadgar for Nordisk demografisk foreninglIble

drøftet og vedtatt med noen endringer. Det nye norske styret

fikk i oppdrag å ta spørsmålet om en revisj~n av vedtektene opp

på neste årsmøte i den nordiske foreningen og legge fram det

norske forslaget.

Til slutt diskuterte årsmøtet medlemsrekruttering og aktiviteter

i den nye norske foreningen. Ett synspunkt som vant tilslutning

gikk ut på at man skulle forsøke å arrangere fellesmøter med

beslektede foreninger og hovedsakelig verve medlemmer gjennom

sli~",pktivi tet.


