
/ KØS/VEA, 13/11-80

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORSK DEMOGRAFISK FORENING

Årsmøtet ble holdt 28/10 1980 kl. 1030-1145 i Statistisk

Sentralbyrås lokaler. 18 medlemmer møtte fram.

1. Det var ingen kommentarer til innkalling og dagsorden.

2. Årsberetningen ble lest og godkjent. Mulighetene for å hØyne akti-

vitetsnivået i foreningen ble drØftet. Styret vil arbeide for å arrangere

medlemsmØte/seminar om fruktbarhetsforskning til våren. Bruk av demografi

i offentlig planlegging og arbeidsmarkeds forskning ble nevnt som andre mulige

emner.

3.

tatt.

Regnskapet og revisors merknader ble lest opp. Regnskapet ble ved-

Kontingenten blir fortsatt 30 kroner pr..år. Mesteparten av behold-

på postgiro skal settes inn på rentebærende konto.ningen

4. Valg. Styret med suppleanter, revisor og styremedlemmer med supple-

anter til den nordiske foreningen ble gjenvalgt.

5. Vedtektenes §2, 2. ledd ble endret til: "Som nye medlemmer kan opptas

personer som gjennom demografisk forskning eller på annen måte har vist

interesse for demografi".

Etter årsmøtet holdt Knut Arild Larsen foredrag om Økonomisk utvikling

og næringenes rekrutteringsbehov.



\,

KØS/HBr/AKU, 3/10-80

TIL MEDLEMMENE I NORSK DEMOGRAFISK FORENING

Foreningens årsmøte holdes tirsdag 28. oktober kl. 10.30 i møterommet,

5. etasje, Falbesgt. 5.

Som et eksperiment arrangeres årsmøtet denne gang om dagen, da

det vanligvis har kommet svært få på kveldsmØtene.

Foreningssakene ventes å ta kort tid. Deretter vil Knut Arild

Larsen fra NAVF's Utredningsinstitutt holde foredrag om Økonomisk

vikling og næringenes rekrutteringsbehov.

ut-

Behovet for nyrekruttering som følge av "naturlig avgang" ved

pensjonering og dØdsfall er ofte betydelig større enn netto endring i

antall arbeidsplasser. Larsen har foretatt beregninger av rekrutterings-

behov for 1960-årene. Perspektiver fram mot år 2000 er beregnet ut fra

den Økonomiske modellen MSG, og på bakgrunn av alderssammensetningen

blant de sysselsatte i næringene i 1970. Flere næringer som ventes å

få redusert antall arbeidsplasser, f.eks. jord- og skogbruk, fiske og
r

deler av industrien ser likevel ut til å få et betydelig rekrutterings-

behov i tiden framover.

MØtet vil trolig bli hevet ved l2-tiden.

sp~se i Byråets kantine i Falbesgt etterpå.

Det er anledning til å

Vi håper at mange har anledning til å delta i årsmøtet og hØre

på foredraget.

D A G S O R D E N

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

2. Årsberetning.

3. Foreløpig regnskap.

4. Valg

5. Innkomne forslag

Foreningens vedtekter, §2,2.ledd endres til: "Som nye medlemmer
opptas personer som gjennom demografisk forskning eller på annen
måte har vist interesse for demografi". Styret

6. Eventuelt

5.1.

Foredrag v/ Knut Arild Larsen: "Økonomisk utvikling og næringenes rekrut-

teringsbehov".

Diskusjon.

VEL MØTT

Med hilsen

Helge Brunborg
formann



KØS/AKU, 3/10-80

NORSK DEMOGRAFISK FORENING

ÅRSMELDING FOR PERIODEN 15/6-79 - 28/12-80

Styret har i perioden bestått av Helge Brunborg (formann), Lars

WallØe (nestformann), Erling Berge (kasserer), Knut Sørensen (sekretær).

Knut Arild Larsen og Erik Stordahl har vært suppleanter, Halvard Skir i og

SØlvi Sogner var revisorer.

Styrets arbeid har vært preget av utgivelsen av Scandinavian Pop-

ulation Studies nr. 5 med foredragene fra symposiet på Hurdalssjøen,

13.-16. juni 1979.

Det 15. september ble det i samarbeid med Statistisk Sentralbyrå

arrangert en forelesning med professor Charles F. Westoff fra Office og

Population research, Princeton University. Professor Westoff fortalte om

erfaringer og resultater fra fruktbarhetsundersØkelsene i U.S.A.

foreningsmedlemmene ble innbudt.

Foreningens formann har vært i kontakt med enkeltpersoner og

Alle

styrene i de andre nordiske land om arrangement av et sommerkurs i demo-

grafi. Det var Sverige som skulle holde kurset, men det ser ikke ut til

at dette blir noe av i 1981. I 1982 skal det etter planen være nordisk

symposium i demografi i Sverige.

Styret har holdt et styremøte med alle styremedlemmene tilstede,

og har ellers hatt uformell kontakt seg imellom.

Et reisebyrå har tilbudt gruppereise til IUSSP's internasjonale

befolkningskonferanse, som finner sted i Manila, Filippinene, 9.-16. desem-

ber 1981, se vedlagte brev. Interesserte bes kontakte styrets formann.

Foreløpig program for konferansen fins i IUSSP Newsletter no. 12 1980.

(Kopi kan evt. fås fra styret.) Også personer som ikke er medlemmer i

IUSSP kan delta på konferansen.



Norsk Demografisk Forening "
Førebels reknskap for perioden 13.6.79 - 8.10.80

status pr 8.10.80

Postgiro

Bank

Eigenkapital

Debet Kredit

4365.60

201.63

4567.23

4567.23 4567.23

Tap og vinning 13.6.79 - 8.10.80

Debet

Medlemskontingent

Renter 1979

Porto,etc.

Overskot

Oslo, 9.10 1980

~~

Kredit

3590,-

9.60

43.10

3556.50

3599.60 3599.60


