Svenska Geofysiska Föreningen

Årsberättelse för Svenska Geofysiska Föreningen 2005.
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Johan Rodhe (v.ordf.), Björn Lund (v. Ordförande) Maria Carlsäter (kassör), Lena Persson
(sekreterare) samt Sten Bergström, Martin Ekman (avgick i samband med årsmötet), Leif
Eriksson, Herbert Henkel, Carl-Erik Lund, Rickard Lundin, Henrik Lundstedt, Johan Nissen,
Birna Olafsdottir, Bo Olofsson, Björn Sjöberg (avgick i samband med årsmötet), Gerhard
Schwartz. Harald Lejenäs och Henning Rodhe
Vetenskaplig redaktörer för Tellus A och B har varit Harald Lejenäs respektive Henning
Rodhe.
Revisor har varit Anders Björkström med Hans George Scherneck som suppleant.
Antalet medlemmar i föreningen uppgick den 31 dec. 2005 till 85 varav 5 ständiga medlemmar
och 3 hedersmedlemmar. Dessutom tillkommer 6 institutionsmedlemmar.
Årsavgiften har varit 100:- kr för medlemmar och 1000:- kr för institutionsmedlemmar.
Tidskriften Tellus har under året utkommit planenligt. Den ekonomiska förvaltningen och
utgivningen har skötts av Blackwell Publishing. Det redaktionella arbetet har skötts av de
vetenskapliga redaktörerna.
Som en följd av den förändring som pågår vad gäller prenumerationer på vetenskapliga
tidskrifter har antalet konsortieprenumerationer (i elektronisk form) ökat från ca 2000 till ca
3000, medan antalet prenumerationer på den tryckta versionen minskat något till ca 450.
Sent under 2005 införde Tellus en service kallad OnlineEarly, vilket innebär att så snart ett
accepterat manus färdigställts av sättarna och godkänts av författaren så blir det tillgängligt 'on
line' på förlagets hemsida. Det tilldelas ett DOI nummer och kan således refereras så fort det
lagts in på hemsidan.
Styrelsen har sammanträtt 2 gånger. Viktiga frågor som diskuteras har bland annat varit det
nyinstiftade priset för bästa examensämne i Geofysik (utdelas för första gången 2006), planering
inför en Temadag om energi och Tellus i framtiden.
Årsmötet avhölls 2/5 i Göteborg
Sammankomster och föredrag: Föreningen har under året arrangerat 1 sammankomst med
föredrag.
2/5

Östersjöns övergödning - Symptom och möjliga åtgärder för återgång till tidigare
tillst Föredrag av professor Anders Stigebrandt, Rossbypristagare 2001.
Föredraget hölls vid Geovetarcentrum, Göteborg.
(Två andra planerade föredrag fick tyvärr inställas.)

Göteborg februari 2006.

Johan Rodhe
Ordförande

