
28. mars 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2012

Før årsmøtet holdt Helge Brunborg, Seniorforsker i Statistisk sentralbyrå, foredrag med tittel
5 millioner innbyggere: Hvor sikker er datoen og hva bestemmer veksten? 

Etter foredraget ble Helge Brunborg hedret med Æresmedlemskap i Norsk demografisk forening ”… 
for hans engasjement innenfor demografisk forskning og formidling gjennom flere tiår. Foreningen
vil særlig fremheve hans gode evne og vilje til å synliggjøre og formidle demografiske problem-
stillinger i media og offentligheten for øvrig, hans brede faglige engasjement i Norge og i utlandet, og  
hans innsats i etableringen av Norsk demografisk forening.”

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. Leder for foreningen, Trude Lappegård, bemerket at styret bruker mye ressurser på å purre 
på innbetalinger av medlemsavgiften. Det kom forslag om å introdusere Avtalegiro, eller 10-
årig/livsvarig medlemskap. Styret tar forslagene til etterretning.

3. Regnskap for 2011

Kasserer Arve Hetland orienterte om regnskapet. Det reviderte regnskapet ble godkjent.
Kasserer bemerket at foreningen ligger på etterskudd i betaling til den nordiske foreningen. 

4. Budsjett 2012

Kasserer Arve Hetland gikk gjennom budsjettet for 2012. Ingen merknader.

5. Innkomne saker

Det var ingen innkomne saker.

6. Kontingent 2013. 

Styrets forslag om at medlemskontingenten forblir kr 150,- i 2013 ble godkjent uten merknader.

7. Nordisk demografisk symposium i Tønsberg, Norge 13-15 september 2012

Foreningen er arrangør av Nordisk demografisk symposium i 2012. Symposiet arrangeres på Quality 
Hotel Klubben i Tønsberg 13-15 september. Dato ble sendt ut til alle medlemmer og nordiske 
foreninger rett over sommeren 2011 mens Call for abstracts ble sendt til medlemmene i begynnelsen 
av februar i år. Fristen for å sende inn abstracts ble satt til 1. april, men er nå utsatt til 16. april. 
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Foreningen har etablert en egen nettside for konferansen http://nds2012.demografi.no/.  Strukturen på 
konferansen vil ligne på tidligere konferanser.  Styret jobber nå aktivt med det faglige programmet, 
sosialt program og betalingsløsninger. Slik det fremgår av vedlagte tentative budsjett for symposiet, 
fikk foreningen innvilget arrangementsstøtte fra Norges forskningsråd på 125 000 kr. 

8. Valg

Turid Noack, på vegne av valgkomiteen, la frem valgkomiteens innstilling. Anne Reneflot, Henrik 
Urdal og Stig Omre var på valg i år, hvorav Anne og Henrik har tatt gjenvalg. Stig går ut av styret og 
det ble foreslått at Astrid Syse blir nytt styremedlem. Revisorene Knut Sørensen og Jens-Kristian 
Borgan tok ikke gjenvalg og ble foreslått erstattet av Inger Texmon og Kjetil Sørli. I tillegg gikk Turid 
Noack og Svenn-Erik Mamelund ut av Valgkomiteen, erstattet av Nico Keilman og Erik Nymoen. 
Dermed ble innstillingen som under, og den ble i sin helhet vedtatt ved akklamasjon: 

Styremedlemmer
Trude Lappegård (leder) Statistisk sentralbyrå Ikke på valg i år
Silje Vatne Pettersen Statistisk sentralbyrå Ikke på valg i år
Arve Hetland Statistisk sentralbyrå Ikke på valg i år
Christina Lyle              Statistisk sentralbyrå Ikke på valg i år
Rannveig Kaldager Statistisk sentralbyrå Ikke på valg i år
Anne Reneflot Folkehelseinstituttet              Gjenvalgt for 2012-2014
Henrik Urdal              PRIO                 Gjenvalgt for 2012-2014
Astrid Syse              NOVA                          Valgt for 2012-2014

Revisorer
Inger Texmon Statistisk sentralbyrå Valgt for ett år
Kjetil Sørli NIBR                 Valgt for ett år

Valgkomité
Nico Keilman Økonomisk institutt, UiO Valgt for ett år
Erik Nymoen                          Statistisk sentralbyrå Valgt for ett år

9. Eventuelt

Foreningens arkiv i Statistisk sentralbyrås lokaler må fjernes innen 1. september 2012. Dette har 
sammenheng med at Statistisk sentralbyrå flytter til Akersveien i 2014, og at det er igangsatt en 
omfattende ryddeprosess i den forbindelse. Foreningen vil ikke kunne ha et fysisk arkiv i fremtiden. 
Det betyr at styret nå gjør en innsats for å digitalisere alle årsmøtereferat, årsmeldinger og regnskap. 
En del av dette ligger allerede tilgjengelig på foreningens internettside. Styret vil ta kontakt med 
Riksarkivet og Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana for informasjon om hva som er arkivverdig, og om 
disse i tillegg til Statistisk sentralbyrås eget bibliotek tar imot Scandinavian Population Studies som 
NDF ikke kan sitte på. Over sommeren vil det også bli holdt et gratis ”loppemarked” i Statistisk 
sentralbyrå, hvor foreningens medlemmer kan forsyne seg av bøker og lignende som ellers vil bli 
kastet.   

Årets demograf

Etter styremøtet ble utmerkelsen Årets demograf delt ut for femte gang. Utmerkelsen går i 2012 til 
Øystein Kravdal ”… for hans mangeårige arbeid med å utdanne, veilede og inspirere nye demografer 
som professor i demografi ved Universitetet i Oslo. Foreningen vil dessuten framheve hans betydelige 
og varierte vitenskapelige produksjon, og hans evne til engasjert formidling av denne forskningen.”

Silje Vatne Pettersen Trude Lappegård
(referent) (møteleder)

28. mars, 2012
Dato
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