
Referat fra årsmøte i Norsk demografisk forening 20.04.2021

1. Godkjenning av innkalling av dagsorden, valg av møteleder og referent

Innkallingen og dagsorden ble godkjent uten merknader.

Foreningens styreleder, Svenn-Erik Mamelund, ble valgt til møteleder.

Agnes Fauske ble valgt til referent.

2. Årsmelding 2020

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

uten merknader. Ingen kommentarer fra årsmøtet til årsmeldingen.

3. Regnskap 2020

Svenn-Erik gjør rede for driftsregnskapet 2020

Regnskap og budsjett er godkjent av revisorer Ingeborg F. Solli og Martin Flatø. 

Vi har god økonomi. Utgiftene til demografifrokoster har naturligvis gått ned i 2020 

ettersom demografifrokostene har blitt holdt på Zoom. 

Målet vårt er ikke å spare opp penger, men å bruke pengene vi har på godt faglig innhold 

og arrangementer. Siden situasjonen med Covid er såpass usikker er det vanskelig å se for seg

at vi får brukt noe særlig mer i året som kommer. Vi skulle holdt Nordisk demografisk 

symposium i 2021, som vi hadde håpt å bruke pengene vi har på, i tillegg til å søke fripro-

støtte. Symposiet er utsatt til 2022, og vi ønsker å bruke bufferen på dette. 

Kommentarer fra årsmøtet: Ønsker om at vi skal bruke pengene på arrangementer, og på 

blomster/vin til avgående styremedlemmer og andre som stiller opp ble ytret.

4. Budsjett 2021

Ingen kommentarer.

5. Innkomne saker

Det er ingen innkomne saker til årsmøtet.



6. Kontingent 2021

Styrets forslag er kontingent på 150 kr for ordinære medlemmer og 100 kr for studenter. 

Årsmøtet godkjenner dette.

7. Valg

Leder Svenn-Erik Mamelund la fram valgkomiteens innstilling for styremedlemmer og 

revisorer. Styret innstilte valgkomiteen til gjenvalg. Innstillingen var dermed som under, og 

ble vedtatt ved akklamasjon:

Styremedlemmer: 

Svenn-Erik Mamelund (leder) OsloMet Gjenvalgt for to år 
Ane Tømmerås Statistisk sentralbyrå Ikke på valg i år 
Michael Thomas Statistisk sentralbyrå Ikke på valg i år 

Rannveig Kaldager Hart Folkehelseinstituttet Gjenvalgt for to år

Arve Hetland Statistisk sentralbyrå Gjenvalgt for to år
Agnes Fauske  Universitetet i Oslo Ikke på valg i år

Revisorer:
Ingeborg F. Solli Universitetet i Stavanger Gjenvalgt for ett år
Martin Flatø Universitetet i Oslo Gjenvalgt for ett år

Valgkomité:

Janna Bergsvik Statistisk sentralbyrå Valgt for ett år

Torkild Hovde Lyngstad Universitetet i Oslo Gjenvalgt for ett år

8. Eventuelt

Årets program: 

Vi fortsetter med demografifrokoster. Vi håper på å få holdt Nordic demographic symposium 

i 2022, men dette er fortsatt usikkert på grunn av situasjonen med Covid.



- Årsmøtet var enig om at denne konferansen bør arrangeres fysisk. 

- Vi sender ut call for papers i mai 2021, og justerer heller planen om NDS 

2022 hvis Covid-situasjonen ikke bedres.

Ingen kommentarer til årets program

9. Årets demograf 2020 tildeles Marianne Marthinsen.

Utmerkelsen Årets demograf 2020 ble tildelt til Marianne Marthinsen, med følgende 

begrunnelse: Norsk demografisk forening setter stor pris på Mariannes engasjement for å 

beholde demografi som et universitetsfag og dermed også å sikre utdanning og rekruttering til

demografifaget i årene som kommer. Dette har Marianne tatt opp gjennom flere kronikker og 

stilt skriftlig spørsmål til statsråden som svarte fra Stortingets talerstol høsten 2020.

10. Æresmedlemskap tildeles Inger Texmon.

Æresmedlemskap ble tildelt Inger Texmon, med følgende begrunnelse: Norsk demografisk 

forening ønsker å hedre Inger Texmon for å ha vært en klippe i de norske 

befolkningsframskrivningene, med full kontroll på fortid og framtid, og de tre demografiske 

hovedkomponentene. Inger Texmons beregninger har dermed lagt premisser for både 

samfunnsplanlegging og samfunnsdebatt.


