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Onsdag 23. april 1997, kl. 15.05-15.50
Statistisk sentralbyrå, Oslo, Kongens gate 6, møterom 2Ml.
16 stk.

1. Konstituering

Til møteleder ble valgt foreningens leder Nico Keilman.
Til referent ble valgt Erik H. Nymoen.
Møteinnkallingen og den vedlagte dagsorden ble godkjent uten kommentarer.

2. Melding om virksomheten i perioden

Årsmeldingen for perioden siden årsmøtet 1996 var vedlagt møteinnkallingen og ble presentert av
Nico Keilman og deretter godkjent uten merknader.

3. Regnskap for 1996

Revidert regnskap var vedlagt møteinnkallingen og ble presentert av Nico Keilman og kasserer Inger
Texmon og deretter godkjent uten merknader. Foreløpig budsjett for 1997 var vedlagt regnskapet.

4. Vedtektsendringer

Vedlagt møteinnkallingen var gjeldene paragraf 4 «Styre» gjengitt sammen med følgende forslag fra
styret til ny paragraf 4 «Styre»:
«Årsmøtet velger leder ogforeningens øvrige styre for en periode av to år. Ikke mer enn halve styret
er på valg hvert år. Styret består av minst fire og høyst seks personer. I tillegg kan det velges høyst
tre suppleanter. Styret velger innenfor sin midte nestleder, sekretær og kasserer.»
Nico Keilman presenterte forslaget som var begrunnet med hensynet til å sikre kontinuitet i
foreningens styre. Forslaget ble vedtatt uten merknader.
Det nye styret ble oppfordret til å foreta en generell gjennomgang av vedtektene.



S.Valg

Turid Noaek presenterte valgkQmiteens forslag. Ingen andre forslag ble fremmet og alle valg skjedde
ved akklamasjon. Valgt ble:

Leder:

Styremedlemmer:
Sølvi Sogner, Universitetet i Oslo (2 år)
Johanne Sundby, Universitetet i Oslo/Statens helsetilsyn (gjenvalg)
Kjetil Sørlie, Norsk institutt for by og regionforskning (gjenvalg)
Inger Texmon, Statistisk sentralbyrå (gjenvalg)
Svenn-Erik Mamelund, Statistisk sentralbyrå/Universitetet i Oslo (2 år)
Erik H. Nymoen, Statistisk sentralbyrå (2 år)
Jens-Kristian Borgan, Statistisk sentralbyrå (gjenvalg)
Knut Sørensen, Statistisk sentralbyrå (gjenvalg)
Svein Blom, Statistisk sentralbyrå
Øystein Kravdal, Universitetet i Oslo

Revisorer:

Valgkomite:

6. Planlagte aktiviteter

Det ble orientert kort om diverse planlagte begivenheter og forslag til aktiviteter i tilknytning til det
norske demografimiljøet i tiden som kommer.
a) Nathalie Gouyaux, - fransk demograf, gir seminarer om reproduktiv helse ved UiO 4. juni 1997.
b) Det ble uttrykt ønske om at foreningen informerer om demografi faget overfor lærere og

elever i den videregående skolen.
e) Norges forskningsråd skal arrangere «Demografisk forum» 27.-28. oktober 1997.

Hovedinnleder blir Ron Lesthaeghe, Brussel. Blant de øvrige deltagerne er NFRs kontakter
og stønadsmottagere innen demografisk forskning.

7. Kontingent 1998

Kontingenten ble vedtatt holdt uendret, kr. 100,-.

8. Eventuelt

a) Det var enighet om at foreningens medlemmer bør forsøke å tilby orienteringer, seminarer e.l. om
vårt fag og vårt arbeid overfor lærebokforlagene og lærerorganisasjonene. Det ble foreslått at
foreningens medlemmer eksempelvis kunne peke på «Sosialt Utsyn» (SSB) som en oversikt over
demografiske utviklingstrekk i Norge.

b) Nieo Keilman takket valgkomiteen, revisorer og styremedlemmer for vel utført arbeid.
Turid Noaek og Inger Texmon takket avtroppende styremedlemmer og leder for innsatsen.
Det ble rettet en særlig takk til sekretær Svein Blom som har sittet 10 år i foreningens styre.

Etter årsmøtet kåserte Lars Østby (SSB) om Eurostat med eksempler på interessante trekk ved
statistikken for EØS-Iandene.
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