
23. April 2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008

Før årsmøtet holdt Jørgen Carling, forsker ved PRIO, et foredraget med tittelen: "Et nytt perspektiv  
på innvandrebefolkningers demografi".

1. Møteinnkalling og dagsorden, valg av møteleder og referent

Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader.
Foreningens styreleder, Trude Lappegård, ble valgt til møteleder.
Foreningens nestleder og fungerende sekretær, Silje Vatne Pettersen, ble valgt til referent.

2. Styrets årsmelding

Styrets årsberetning var vedlagt innkallingen og ble presentert av lederen. Den ble godkjent uten 
merknader. 

3. Regnskap for 2006

Fungerende kasserer Ane Seierstad orienterte om regnskapet. Det reviderte regnskapet ble godkjent.

4. Budsjett 2006

Fungerende kasserer Ane Seierstad gikk gjennom budsjettet for 2008. Ingen merknader.

5. Innkomne saker

Det var ingen innkomne saker.

6. Kontingent 2009. 

Styrets forslag om at medlemskontingenten forblir kr 150,- i 2009 ble godkjent uten merknader.
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7. Endringer i vedtekter. 

Kåre Bævre presenterte styrets forslag til endringer i vedtektene. Medlemmene stemte over tre sett 
med endringer som omhandlet regnskapsrutiner, forholdet til Nordisk demografisk forening, og en 
oppdatering av enkeltparagrafer.  Alle forslagene ble enstemmig vedtatt. Nye vedtekter legges ut på 
foreningens nettsider. 

7. Valg

Leder Trude Lappegård, på vegne av valgkomiteen, la frem valgkomiteens innstilling. Alle som var på 
valg i år har tatt gjenvalg. Dermed ble innstillingen som under, og den ble i sin helhet vedtatt ved 
akklamasjon: 

Leder
Trude Lappegård Ikke på valg i år Statistisk sentralbyrå
Styremedlemmer
Hans Henrik Bull Gjenvalgt for to år Kommunal- og regional dep.
Kåre Bævre Gjenvalgt for to år Universitetet i Oslo
Silje Vatne Pettersen Ikke på valg i år Statistisk sentralbyrå
Ane Seierstad Ikke på valg i år                    Statistisk sentralbyrå
Kenneth Årskaug Wiik Gjenvalgt for to år Statistisk sentralbyrå

Revisorer
Jens-Kristian Borgan Gjenvalgt for ett år Statistisk sentralbyrå
Knut Sørensen Gjenvalgt for ett år Statistisk sentralbyrå

Valgkomité
Turid Noack Gjenvalgt for to år Statistisk sentralbyrå
Svenn-Erik Mamelund Gjenvalgt for to år Universitetet i Oslo

8. Eventuelt

Ingen saker. 

Etter styremøtet ble utmerkelsen Årets demograf delt ut for første gang. Utmerkelsen gikk i 2008 til 
Lars Østby for hans ”brede innsikt i demografi, og for hans evne til å formidle kompliserte 
sammenhenger til et mangfoldig publikum gjennom flere tiår."

Silje Vatne Pettersen Trude Lappegård
(referent) (møteleder)

28. april, 2008
Dato
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