
18. April 2011

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2011

Før årsmøtet holdt Harald Utne, Seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå, foredrag med tittel
Registerbasert folke- og boligtelling 2011. 

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. 

Det ble stilt spørsmål om hvorfor Scandinavian Population Studies er lagt ned fra og med symposiet i 
2010. Lappegård svarte at publikasjonen er svært tidkrevende å publisere og at den ikke er 
meritterende etter dagens standard, og at man etter en helhetlig vurdering fant at publikasjonen skulle 
erstattes av en enklere nettversjon. En nettversjon har også vist seg å være et for ambisiøst prosjekt, og 
det legges nå opp til at det i etterkant av symposiet vil komme en oversikt som begrenses til abstracts 
og kontaktinformasjon over deltakere.   

3. Regnskap for 2010

Kasserer Arve Hetland orienterte om regnskapet. Det reviderte regnskapet ble godkjent.

4. Budsjett 2011

Kasserer Arve Hetland gikk gjennom budsjettet for 2011. Ingen merknader.

5. Innkomne saker

Det var ingen innkomne saker.

6. Kontingent 2012. 

Styrets forslag om at medlemskontingenten forblir kr 150,- i 2012 ble godkjent uten merknader.

7. Nordisk demografisk symposium i Norge 2012

Foreningen er arrangør av Nordisk demografisk symposium i 2012. Styret har startet arbeidet med å 
forberede for dette. Det er hentet inn anbud fra en rekke aktuelle konferansehotell i Oslo og omegn 
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med sentral og grei adkomst fra Gardermoen. Konferansen legges til midten av september 2012 i håp 
om at den da ikke vil kollidere med andre større konferanser vi kjenner til. Det vil bli søkt om 
arrangementsmidler fra Norges forskningsråd. 

Det kom forslag om noe av foreningens overskudd kunne benyttes som student stipend for deltakelse 
på konferansen. Lappegård tar kontakt med de andre nordiske foreningene for blant annet å undersøke 
om det vi betaler i årlig kontingent til nordisk symposium kan benyttes til stipend. 

Styret tar gjerne i mot innspill fra medlemmene angående konferansen. 

8. Valg

Svenn-Erik Mamelund, på vegne av valgkomiteen, la frem valgkomiteens innstilling. Trude 
Lappegård, Silje Vatne Pettersen og Arve Hetland var på valg i år og har alle tatt gjenvalg. I tillegg ble 
det foreslått to suppleanter som skal bidra med gjennomføringen av Nordisk demografisk symposium i 
Norge i 2012; Christina Lyle og Rannveig Kaldager. Dermed ble innstillingen som under, og den ble i 
sin helhet vedtatt ved akklamasjon: 

Styremedlemmer
Trude Lappegård (leder) Statistisk sentralbyrå Valgt for 2011-2013
Silje Vatne Pettersen Statistisk sentralbyrå Valgt for 2011-2013
Arve Hetland Statistisk sentralbyrå Valgt for 2011-2013
Christina Lyle Statistisk sentralbyrå Valgt for 2011-2013
Rannveig Kaldager Statistisk sentralbyrå Valgt for 2011-2013
Anne Reneflot             Folkehelseinstituttet             Ikke på valg i år
Henrik Urdal                         PRIO                 Ikke på valg i år
Stig Omre                         Helsedirektoratet 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

9. Eventuelt

Ingen saker.

Årets demograf

Etter styremøtet ble utmerkelsen Årets demograf delt ut for fjerde gang. Utmerkelsen går i 2011 til 
Turid Noack for ”hennes engasjement innenfor familiedemografisk forskning. Foreningen vil særlig 
fremheve hennes evne til å beskrive og formidle nye familiemønstre til et mangfoldig publikum 
gjennom flere tiår.”

Silje Vatne Pettersen Trude Lappegård
(referent) (møteleder)

18. april, 2011
Dato
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