
 

 
 
 
 
 

Oslo, 30. april 2015 
 
 
REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 
 
Før årsmøtet holdt doktorgradsstipendiat i sosiologi ved Universitetet i Oslo Are Skeie Hermansen 
foredrag om integrering av annengenerasjons innvandrere i Norge med tittel "Mot en ny norsk 
middelklasse? Sosioøkonomisk assimilering blant barn av innvandrere i Norge." 
 
 

1. Møteinnkalling og dagsorden, valg av møteleder og referent 
 
Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent. Årsmelding og regnskap ble vedlagt møteinnkallingen. 
Foreningens leder Torkild H. Lyngstad ble valgt til møteleder. Foreningens sekretær Martin Flatø ble 
valgt til referent. 
 

2. Styrets årsmelding 
 
Torkild H. Lyngstad presenterte årsmeldingen på vegne av styret, som ble godkjent. Gjennomslaget 
for flytting av demografitidsskriftene til Nasjonalt fagråd for sosiologi høstet ros fra årsmøtedeltakerne. 
 
Medlemsmassen i foreningen er økende, men betalingsviljen noe avtakende. I år ble giro for betaling 
av medlemskontingenten sendt ut elektronisk, for første gang etter et tidligere mislykket forsøk. Dette 
gir bedre muligheter for purring på ubetalte kontingenter, som styret bør benytte seg av. Det ble også 
spilt inn at giroen bør komme for seg selv i eget dokument, eventuelt egen e-post. Det kom også 
forslag om at kontingenten får en tydelig markert betalingsfrist. Et medlem har lagt inn et fast, årlig 
trekk til kontingenten, og anbefaler andre medlemmer å gjøre det samme. 
 

3. Regnskap 2014 
 
Regnskapet utarbeidet av kasserer Arve Hetland ble godkjent av årsmøtet, etter å ha vært godkjent av 
revisorene. 
 

4. Budsjett 2015 
 
Budsjettet ble godkjent av forsamlingen. 
 

5. Innkomne saker 
 
Det var ingen innkomne saker. 
 

6. Kontingent 2015 
 
Styrets forslag om å opprettholde satsen på 150 kroner ble godkjent. 
 

7. Valg 
 



 

Nico Keilman og Anne Reneflot leverte valgkomiteens innstilling, som ble vedtatt ved akklamasjon.  
 

Styremedlemmer:   

Torkild H. Lyngstad (leder) Universitetet i Oslo Gjenvalgt (2 år) 

Arve Hetland Statistisk sentralbyrå Gjenvalgt (2 år) 

Solveig Glestad Christiansen Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) Ny innvalgt (2 år) 

Astri Syse Statistisk sentralbyrå Ikke på valg 

Christin Krohn Implement Consulting Group Ikke på valg 

Lisa Dahl Keller Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen 
(NOKUT) 

Ikke på valg 

   

Revisorer:   

Ingeborg F. Solli UiS Ny innvalgt (1 år) 

Inger Texmon Statistisk sentralbyrå Gjenvalgt (1 år) 

   

Valgkomite:   

Anne Reneflot Statistisk sentralbyrå Gjenvalg (1 år) 

Nico Keilman Universitetet i Oslo Gjenvalg (1 år) 

   

   

Avtroppende styremedlem Martin Flatø og avtroppende revisor Kjetil Sørlie ble takket av. 
 

8. Eventuelt 
 
Det var ingen saker til eventuelt. 
 
Årets demograf 
 
Marianne Tønnessen ble feiret som Årets demograf. 
 
Hun takket for kåringen via video fra New York der hun deltok på FNs årlige befolkningskonferanse. 
 
 
 
 
 
Martin Flatø 

Referent og sekretær 

 

Torkild H. Lyngstad 

Møteleder og leder av Norsk demografisk forening 

 
 


