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Ny styrelse i SDF
På årsmötet valde föreningen en ny
styrelse. Föreningen har fortfarande Göran
Broström vid rodret, kassan har tagits över
av Helen Marklund. Till sekreterare blev
Anna Lundberg vald.
Vice ordförande är Martin Dribe och vice
sekreterare är Anna Blomquist

Värva nya medlemmar
Säkert finns någon på din arbetsplats eller i
din vänskapskrets som skulle ha glädje av
att vara med i föreningen. Medlem i
Svensk Demografisk Förening bli man
genom att sätta in 100 kronor på
postgirokonto 15 87 07-3. Ange namn och
adress på inbetalningskortet.

Hemsidan
Besök SDFs hemsida;
www.svenskdemograf.org. För förslag och
idéer om hemsidan kontakta föreningens
webmaster Anna Blomquist
anna.blomquist@inregia.se

Övriga ledamöter är Livia Sz. Olah, Ingvar
Holmberg och som suppleant hälsar vi
Sam Willner och C-G Sjögren välkomna.

Två nya avhandlingar i
befolkningshistoria

Revisorer för föreningen är Jan Qvist och
Åsa Nordström

Stefan Warg disputerade den 11 oktober
2002 med avhandlingen Familjen i
gruvmiljö – migration, giftermålsmönster
och fertilitet i norrbottnisk gruvindustri
1890-1930.

Vi vill tacka Siv Schéele och Ann-Zofie
Duvander, som efter flera år nu lämnar
styrelsen.

Lotta Wikström disputerade den 9 maj
2003 med avhandlingen Gendered routes
and courses – The Socio-spatial Mobility
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Century

Öresundsbrons tillkomst’ och ’vad skapar
attraktiva bostadsområden’.

Bägge avhandlingarna finns att beställa hos
Demografiska databasen för ca 150 kronor.
Kontakta siv.larsson@ddb.umu.se

En röd tråd som löper genom Lars-Eriks
forskning är hans inriktning på hushållens
och individernas rörlighet: han har
beskrivit och analyserat invandringen till
Sverige och han har analyserat hushållens
omflyttningar inom Sverige och knutit
dessa till situationen på den lokala
bostadsmarknaden. I forskningen knyter
han an till så vitt skilda aspekter som
bostadspreferenser, segregationsprocesser
och regionalpolitik.

of Migrants in Nineteenth
Sundsvall, Sweden.

Lars-Erik Borgegård
Vår högt värderade vice ordförande i
Svensk Demografisk förening, Lars-Erik
Borgegård har avlidit efter en tids
sjukdom. Lars-Erik var filosofie doktor
och professor i kulturgeografi vid
Institutet för bostads- och urbanforskning
vid Uppsala universitet.
Lars-Eriks akademiska karriär inleddes på
allvar år 1973 med en doktorsavhandling
om ”Tjärhanteringen i Västerbottens län
under 1800-talets senare hälft”. Han var
då verksam vid Geografiska institutionen,
Umeå universitet. Lars-Erik tillhörde den
generation kulturgeografer som även fick
en skolning inom naturgeografin Det kom
att märkas i hans tidiga forskning och
även senare i undervisningen År 1976 fick
han anställning vid dåvarande Statens
institut för byggnadsforskning i Gävle.
Efter en kortare tjänstgöring vid Umeå
universitet i början på 1990-talet
återvände han till Gävle och det då
nystartade Institutet för bostads- och
urbanforskning. Där utnämndes han år
2000 till professor i kulturgeografi.
Lars-Erik hade en bredd i sin forskning
som inte satte stopp vid den egna
disciplinen. Han såg ofta kopplingar till
andra discipliner, något som kom väl till
pass som ledare för en rad större
forskningsprojekt. De kan exemplifieras
med ’orsakerna
till befolkningsminskningen i medelstora kommuner’,
’tänkbara effekter på bostadsmarknaden i
Malmö
och
Köpenhamn
av

Under sin långa forskargärning har han
publicerat en mångfald böcker och
tidskriftsartiklar. Några av de skrifter som
särskilt förtjänar att framhållas är hans
arbeten om invandring, segregation och
sökprocesser på lokala bostadsmarknader.
Även hans jämförande studier av svensk
och kanadensisk integrationspolitik bör
uppmärksammas.
Knappast någon forskare har initierat och
samordnat så många projekt som LarsErik och få forskare har knutit så många
kontakter i omvärlden. Han var också en
mycket uppskattad föreläsare och
handledare för studenter och doktorander.
Under tio år var Lars-Erik ledamot i
styrelsen och under den tiden kom han
med många idéer och förslag till
aktiviteter – och dessutom genomförde
han dem.
Vi kommer att minnas Lars-Erik som en
initiativrik, konstruktiv, driftig, generös
och mycket omtyckt ledamot i styrelsen.
Styrelsen för Svensk Demografisk
förening.

Om nästa Nordiska
Demografiska Symposium

modtager gerne sessionsforslag og forslag
til sessionsledere.
På den danske forenings vegne

Det naeste Nordiske Demografiske
Symposium finder sted i Danmark, 19. –
21. august 2004. Symposiet vil blive
afholdt i lokaler på Aalborg Universitet,
som ligger i Nordjylland, få kilometer uden
for Aalborg (http://www.auc.dk/kort/).
Indkvartering finder sted på hoteller i
Aalborg.
Den foreløbige arbejdstitel for symposiet
er : ”Vores demografiske fremtid – en
udfordring.”
En af ideerne er at præsentere vigtigheden
af demografiske analyser for de mange
proffessioner, der normalt ikke har øje for
eller kun i begrænset omfang er bekendt
med
fagets
anvendelighed
og
nødvendighed.
I det foreloebige program regner vi med at
deltagerne ankommer torsdag d. 19. om
formiddagen og at der er afslutning lørdag
21.8. om eftermiddagen. Symposiet
begynder torsdag lige over middag med en
åbningsforelæsning, hvorefter der er
sessioner torsdag eftermiddag.
Torsdag eftermiddag er viet til traditionelle
sessioner
under
fællesoverskriften:
Hvordan er det gået indtil nu – og hvordan
er den aktuelle situation? Under den anden
del af symposiet vil vi anslå temaet om
demografiens nødvendighed og relevans
for andre fagdiscipliner. Her kan bl.a. tages
emner op som prognoser, -modeller,
indvandrerbefolkningen nu og i fremtiden,
samfundsøkonomiske
og
arbejdsmarkedsforhold
under
den
fremtidige befolkningsudvikling samt de
sundhedsmæssige konsekvenser af den
demografiske udvikling.
Vi vil inden for de næste par måneder blive
udsendt et program for symposiet. Vi

Lisbeth B. Knudsen
formand

XVth Conference of the
Association for History
and Computing
Anmälningstiden har gått ut till
konferensen användandet av informationsteknologi i historisk och utbildningsrelaterad forskning, men jag tänkte ändå
passa på och påminna om detta fina
tillfälle att förkovra sig och spendera en
stund i midnattsolens land.
Konferensen äger rum mellan den 6 och
den 9 augusti, vilket är en perfekt tid på
sommaren. Då har nämligen de allra flesta
myggorna gått och lagt sig.
Att registrera sig nu kostar lite mer än den
ursprungliga konferensavgiften, 150 euro,
men konferensavgiften inkluderar luncher.
För mer information
www.rhd.uit.no/ahc
eller
epost ahc@sv.uit.no

PROTOKOLL FÖRT VID SVENSK DEMOGRAFISK FÖRENINGS ÅRSMÖTE 2003
Onsdagen 19 mars 2003 klockan 16.30
Lokal: Rådhuset, Rådhustorget, Gävle
Närvarande: Ann-Christin Jans, C-G Sjögren, Martin Dribe, Anna Blomquist, Siv Schéele,
Göran Broström, Torbjörn Israelsson, Åke Nilsson.
Före förhandlingarna höll Svensk demografisk förening ett halvdagsseminarium med föredrag
av Pär Alexandersson, Bo Malmberg, Kristian Nyberg, Marcela Cohan Birman och Marianne
Abramsson.
Ärende:

Beslut eller annan åtgärd:

1.
2.
3.

Kallelseförfarandet
Val av ordförande för mötet
Val av sekreterare för mötet

4.
5.
6.

Val av två justeringspersoner tillika
rösträknare
Fastställande av dagordningen
Styrelsens verksamhetsberättelse
a. Verksamheten
b. Ekonomin

7.

Revisionsberättelse

8.

Ansvarsfrihet för styrelsen

att godkänna kallelseförfarandet
att utse Siv Scheele till mötesordförande
att utse Anna Blomquist till
mötessekreterare
att utse Torbjörn Israelsson och AnnChristin Jans att justera protokollet
att fastställa dagordningen
att godkänna styrelsens
verksamhetsberättelse utan ändringar
eller tillägg. Mötet beslutade att lägga
2002 års ekonomiska bokslut till
handlingarna
Torbjörn Israelsson läste upp revisorn Jan
Qvists revisionsberättelse för Svensk
Demografisk Förenings bokslut. Inga
anmärkningar framfördes och revisorn
förordade ansvarsfrihet för styrelsen.
att bevilja den avgående styrelsen
ansvarsfrihet

9.

Fastställande av medlemsavgift
a. För enskild medlem

b. För stödmedlem

10.

Val av styrelse för ett år

att behålla en oförändrad avgift à 100
kronor för enskild medlem. Årsmötet
beslöt vidare att medlemsavgiften gäller
för år 2003 och 2004.
att höja avgiften till 1 500 kronor för
organisation eller institution som är
stödmedlem Årsmötet beslöt vidare att
medlemsavgiften gäller för år 2003 och
2004.
Valberedningen har bestått av Peter Sköld
(sammankallande), Åke Nilsson och
Christer Lundh. Valberedningen föreslog
nyval av Göran Broström som
ordförande. Till styrelsemedlemmar
föreslogs Anna Blomquist (omval),
Martin Dribe (omval), Livia Oláh
(omval), Ingvar Holmberg (omval) Helen

Marklund (nyval) och Anna Lundberg
(omval).
Mötet beslutade att välja Göran Broström
till ordförande.

a. Ordförande/Firmatecknare

att godkänna valberedningens förslag till
styrelsemedlemmar.

b. Övriga ledamöter (4-6)

c. Suppleanter (2)

11.

Val av två representanter i Nordisk
Demografisk Förening

12.

Val av ordinarie revisorer (2) samt
revisorssuppleant

13.

Val av valberedning (3 personer varav en
sammankallande)

14.

Rapporter och meddelanden

15.

Övriga frågor

16.

Årsmötets avslutande

att utse Göran Broström och Helen
Marklund till firmatecknare, var och en
för sig.
Årsmötet valde övriga medlemmar: Anna
Lundberg
Martin Dribe
Anna Blomquist
Livia Olah
Ingvar Holmberg
C-G Sjögren Kommunförbundet och Sam
Willner Linköpings Universitet valdes av
Årsmötet till suppleanter
att välja Göran Broström och Helen
Marklund till ledamöter i Nordisk
Demografisk Förening.
att välja Jan Qvist (omval) till revisor
och Åsa Nordström (omval) till
revisorssuppleant.
att välja Siv Schéele (sammankallande)
Ann-Zofie Duvander
Peter Sköld till valberedning.
o
Demografidagen 22 maj
o
SDF kommer att ordna någon
aktivitet under hösten 2003.
o
Nordisk demografiskt symposium
19-21 augusti i Aalborg. Förslag på
ämnen lämnas till Göran Broström.
o
Professuren i demografi på
Stockholms universitet.
Nästa styrelsemöte i samband med
Demografidagen 22 maj.
Siv Schéele förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Anna Blomquist

Torbjörn Israelsson

Ann-Christin Jans

