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Møtet ble holdt i Statistisk Sentralbyrå. 'Foreningens leder, Erling Berge, var

møteleder. 11 medlemmer møtte.

1. Innkalling og dagsorden ble vedtatt uten merknader. Foreningens sekretær,

Øystein Kravdal, ble valgt til referent.

2. Berge orienterte om foreningens virksomhet med utgangspunkt i den utsendte

årsmeldingen. Det ble påpekt fra et av medlemmene at årsmeldingen er

mangelfull på ett punkt, idet også Sølvi Sogner fra Universitetet i Oslo

er med i den arbeidsgruppen som er nedsatt i forbindelse med IUSSP-

konferansen om "The status of women, population and development".

Med denne tilføyelsen ble årsberetningen godkjent.

I sin gjennomgang av virksomheten underrettet Berge om arbeidet med å

etablere et nordisk demografisk tidsskrift. Flere av de frammøtte

uttrykte støtte til ideen om å pålegge medlemmene av Norsk Demografisk

Forening abonnementsplikt for å få finansiert utgivelsen av tidsskriftet.

En slik heving av medlemskontingenten vil bli tatt opp på årsmøtet i 1988.

Samtidig vil det bli nødvendig å revidere foreningens vedtekter.

3. Kassereren, Knut Magne Sten, orienterte om foreningens økonomiske

situasjon på grunnlag av det utsendte regnskapet. Regnskapet ble godkjent.

Det ble enstemmig vedtatt å sette kontingenten for 1988 til 70 kroner,

etter at den nå i flere år har vært 40 kroner. Begrunnelsen for dette er at

foreningen venter økte utgifter i forbindelse med planleggingen av det neste

nordiske demografiske symposiet, det nye tidsskriftet og IUSSP-konferansen.

4. Medlem av valgkomiteen, Lars Østby, la fram komiteens innstilling.

Den ble supplert med forslag på norske medlemmer til styret i Nordisk

Demografisk Forening, som i følge vedtektene skal utpekes av årsmøtet.
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Valget ga følgende utfall:

Styret i Norsk Demografisk Forening:

Leder: ...

Erling Berge, Norges Landbrukshøyskole

Styrernedelemmer:

Svein Blom, Statistisk Sentralbyrå

An-Magritt Jensen, Norsk institutt for by- og regionforskning

Øystein Kravdal, Statistisk Sentralbyrå

Jan Erik Kristiansen, Statistisk Sentralbyrå
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TUrid Noack, Statistisk Sentralbyrå

Jon Pedersen, Etnografisk museum

Tore Schweder, Universitetet i Oslo

Knut Magne Sten, Norges råd for anvendt samfunnsforskning



Styret konstituerer seg selv.

Revisorer:

Arne Rideng, Transportøkonomisk institutt

Halvard Skiri, Statistisk Sentralbyrå

Valgkomite:

Sølvi Sogner, Universitetet i Oslo

Lars Østby, Statistisk Sentralbyrå

Medlemmer av Nordisk Demografisk Forening:

Erling Berge

Øystein Kravdal

An-Magritt Jensen (suppleant)

Jan Erik Kristiansen (suppleant)

Etter at den formelle delen av møtet var ferdig, holdt Asbjørn Rødseth fra

Sosialøkonomisk institutt ved Universitetet i Oslo et foredrag om en

modell som er utviklet for å simulere utviklingen av boligetterspørselen.


