
REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORSK DEMOGRAFISK FORENING 27. APRIL 1994

Møtet ble holdt i Statistisk sentralbyrå, Kongens gt. 6, Oslo i møterom 2M2. Foreningens leder,
An-Magritt Jensen, åpnet møtet kl. 15.00. 13 medlemmer var til stede. Det ble servert kaffe og
kaker.

Til møtet var foreslått følgende dagsorden:
1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

Valg av møteleder og referent
2. Melding om virksomheten i perioden
3. Regnskap for perioden
4. Valg

a. leder
b. styremedlemmer
c. reVIsor

d. valgkomite
5. Planlagte aktiviteter
6. Eventuelt

Sak 1) Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden. Valg av møteleder og referent
Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent. Årsmøtet valgte An-Magritt Jensen til møteleder og
Svein Blom til referent.

Sak 2) Melding om virksomheten i perioden
Møtelederen gjennomgikk meldingen om foreningens virksomhet (vedlagt møteinnkallingen).
Styret ble oppfordret til å være mer aktivt når det gjelder å verve nye medlemmer til foreningen.
Til punktet "Faglige møter" ble det bemerket at det planlagte møtet om abort ikke var
gjennomført. Referenten kunne meddele at Østby påtok seg ansvar for denne svikten. Lederen
utdypet en del av de praktiske vanskene som måtte overvinnes i forbindelse med forskerkurset
i u-Iandsdemografi i Lund 8.-19. august 1994, spesielt de finansielle. Kurset går imidlertid av
stabelen som planlagt. Det ble også reist spørsmål om når Scandinavian Population Studies (med
papers fra Nordisk Demografisk Symposium i Lund august 1992) kan ventes utgitt. Det ble
opplyst at finansiering er skaffet og at det redaksjonelle arbeidet pågår. Årsmøtet godkjente
meldingen om virksomheten.

Sak 3) Regnskap for perioden
I kassererens fravær gjennomgikk lederen regnskapet for 1993 (vedlagt møteinnkallingen).
Regnskapet var revidert og funnet i orden. Revisor bemerket likevel i en kommentar at det vil
være enklere både for kasserer og revisor at regnskapet avsluttes ved årsskiftet. Årsmøtet bad
den nye kassereren å ta dette til etterretning. Regnskapet ble deretter godkjent.

Sak 4) Valg
Valgkomiteens skriftlige innstilling ble utdelt. Det ble ikke reist benkeforslag på andre
kandidater. Følgende personer ble valgt ved akklamasjon:

a. leder
Nico Keilman (SSB)
b. styremedlemmer
Svein Blom (SSB), Ole Gulbrandsen(Norges Byggforskningsinstitutt),Marit Rønsen (SSB),
JohanneSundby (DiO/Statenshelsetilsyn)og Kjetil Sørlie (NIBR)
c. revisor
Jan Byfuglien(SSB) og Arne Rideng (TØI) (snu!)



d. valgkomite
Turid Noack (SSB) og Sølvi Sogner (ViG)

Til Nordisk demografisk forenings styre ble oppnevnt: Nico Keliman og Svein Blom
(medlemmer), styrets nestleder og Kjetil Sørli (suppleanter).

Sak 5) Planlagte aktiviteter
Årsmøtet støttet ideen om å avholde et åpent møte med arbeidstittel "Etter
befolkningskonferansen i Kairo" i slutten av september 1994. Møtet skal oppsummere ferske
inntrykk fra konferansen. Helge Brunborg og An-Magdtt Jensen tok på seg ansvaret for den
faglige delen av møtet. . Årsmøtet drøftet også planene for et møte om temaet "abort" og
konkluderte med at temaet fortsatt må anses aktuelt. For å unngå to åpne møter i samme
semester, bør møtet imidlertid legges til 1995. Helge Brunborg ble utpekt som nøkkelperson
også for dette arrangementet.

Sak 6) Eventuelt
Ingen saker ble brakt opp under dette punktet.

Jan Hoem, -Stockholms universitet, foreleste til slutt over temaet "Familiedynamikkens
utfordringer for demografisk forskning". Møtet ble avsluttet kl. 17.15.

Referent: Svein Blom


