Glad sommar önskar SDF!
Här kommer lite information om European population Conference som ägde rum i Stockholm i juni där
SDFs posterpris för bästa poster om nordisk demografi delades ut.

Den 13-16 juni ägde European Population Conference rum i Stockholm och SDF syntes och bidrog på
flera sätt under konferensen. Vår logga fanns också med på program och affischer.
En av höjdpunkterna (för oss SDF-medlemmar åtminstone) var SDFs posterpris för "Bästa poster om
nordisk demografi". Vid var och en av konferensens tre postersessioner delades pris ut för "Sessionens
bästa poster om nordisk demografi", och vid konferensens avslutningsceremoni fick en av dessa
delvinnare utmärkelsen "Konferensens bästa poster om nordisk demografi". Författarna till de tre
postrarna fick ett års medlemskap i föreningen samt en SDF-mugg med lite gott i. Juryn bestod av
Marianne Sundström, SOFI, Stockholms universitet, och Örjan Hemström, Prognosinstitutet, SCB.
Vid postersession 1 vann Lena Lundkvist och Lotta Persson med postern *Future childbearing in
Sweden".
Vid postersession 2 vann Turid Noack, Kenneth Aarskaug Wiik och Ane Seierstad med postern *Do
female same-sex unions still have a higher risk of divorce than male same-sex unions? The case of
Norway 1993 to 2010"
Vid postersession 3 vann Eva K Andersson, John Östh, Estelle Conraux och Bo Malmberg med
postern*Social and ethnic segregation in Greater Stockholm 1994-2008"
Vinnare av utmärkelsen *Konferensens bästa poster om nordisk demografi" blev vinnarna av
postersession 3; Eva K Andersson, John Östh, Estelle Conraux och Bo Malmberg för sin poster *Social
and ethnic segregation in Greater Stockholm 1994-2008". Juryns motivering löd "New and clear research
question analyzed with appropriate methods, and well presented findings".
Vi i styrelsen vill gratulera alla vinnare för otroligt intressanta och välgjorda posters, samt tacka juryn för
hårt och högkvalitativt arbete! Se gärna bifogade foton samt länkar till postrar.
SDF hade under hela konferensen ett bås där vi delade ut SDF-information och sålde SDF-muggar. SDFmuggarna var väldigt uppskattade och numera finns SDF-muggar bland annat i Tyskland, Italien,
Finland, Nederländerna och USA. Dessutom sponsrade SDF en session om Life course där Ann-Zofie
Duvander var ordförande och där vi passade på att informera om SDF. Alla presentatörer fick muggar på
denna session. SDF hade innan konferensen tillhandahållit listor på medlemmar som kunde ställa upp
som ordförande vid sessioner om den ordinarie ordförande av någon anledning skulle få förhinder, samt
listor på reserver till medlemmar i juryn för Europan Association for Population Studies (EAPS) stora
posterpris. Thomas Lindh som är SDF-medlem genom en insats i denna jury och ska ha stort tack för
detta!
Stort tack till alla medlemmar som hjälpt till under konferensen!
Med förhoppning om en skön sommar!
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