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21. April 2009 
 
REFERAT FRA ÅRSMØTE 2009 
 
 
Før årsmøtet holdt Anne Reneflot, forsker ved Folkehelseinstituttet foredrag med tittel  
Ekteskapets svekkelse. Hvilken betydning har det for barns familieliv og fremtidige velferd? 
 
 
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 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.  
 
Lederen informerte om at Finnish Demographic Yearbook med bidrag fra Nordisk demografisk forum 
nå er klar og sendes direkte ut til alle medlemmene.  
 
3. Regnskap for 2006 
 
Kasserer Ane Seierstad orienterte om regnskapet. Det reviderte regnskapet ble godkjent. 
 
4. Budsjett 2006 
 
Kasserer Ane Seierstad gikk gjennom budsjettet for 2009. Ingen merknader. 
 
5. Innkomne saker 
 
Det var ingen innkomne saker. 
 
6. Kontingent 2010.  
 
Styrets forslag om at medlemskontingenten forblir kr 150,- i 2010 ble godkjent uten merknader. 
 
7. Valg 
 
Svenn-Erik Mamelund, på vegne av valgkomiteen, la frem valgkomiteens innstilling. Trude 
Lappegård,og Silje Vatne Pettersen var på valg i år og har tatt gjenvalg. Ane Seierstad, som også var 
på valg i år, trer ut av styret og erstattes av Arve Hetland. Dermed ble innstillingen som under, og den 
ble i sin helhet vedtatt ved akklamasjon:  
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Styremedlemmer 
Trude Lappegård (leder)  Statistisk sentralbyrå  Gjenvalgt for to år 

 Silje Vatne Pettersen    Statistisk sentralbyrå  Gjenvalgt for to år 
 Arve Hetland    Statistisk sentralbyrå  Valgt for 2009-2011 

Hans Henrik Bull   Komm.- og reg. dep.             Ikke på valg i år 
 Kenneth Aarskaug Wiik  Statistisk sentralbyrå  Ikke på valg i år 
 Kåre Bævre    Folkehelseinstituttet  Ikke på valg i år 
Revisorer 
 Knut Sørensen   Statistisk sentralbyrå  Gjenvalgt for ett år 
 Jens-Kristian Borgan   Statistisk sentralbyrå  Gjenvalgt for ett år 
Valgkomité 
 Turid Noack    Statistisk sentralbyrå  Gjenvalgt for ett år 
 Svenn-Erik Mamelund  Folkehelseinstituttet  Gjenvalgt for ett år 
 
 
8. Eventuelt 
 
Ingen saker.  
 
 
Etter styremøtet ble utmerkelsen Årets demograf delt ut for andre gang. Utmerkelsen gikk i 2009 til 
Nico Keilman for hans ”sentrale bidrag til norsk og internasjonal demografisk forskning, for hans 
evne til å inspirere både studenter og kollegaer og for alltid å gi klare og innsiktsfulle kommentarer til  
demografiske forskningsarbeid”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silje Vatne Pettersen    Trude Lappegård 
(referent)     (møteleder) 
 
 
22. april, 2009 
Dato 


