
SVENSKA GEOFYSISKA FÖRENINGEN

1 (2)

Årsberättelse för Svenska Geofysiska Föreningen 2006.

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Johan Rodhe (ordf.), Björn Lund (vice ordförande)
Maria Carlsäter (kassör), Gerhard Schwarz (sekreterare) samt övriga ledamöterna Leif Eriksson, Herbert
Henkel, Harald Lejenäs, Carl-Erik Lund, Rickard Lundin, Henrik Lundstedt, Johan Nissen, Birna Ólafsdóttir,
Bo Olofsson, Lena Persson, Henning Rodhe och Björn Sjöberg.

Vetenskapliga 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. 2006 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.

Tidsskriften 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.

Antalet konsortieprnumerationer har fortsatt att öka. Summan av antalet konsortieprenumerationer och
individuella institutionsprenumerationer har ökat från ca 3000 till ca 3500, en ökning med ca 17%. Antalet
artiklar som laddas ner från förlagets web sida fortsätter också att öka. För Tellus A ökade antalet från 21348
under 2005 till 32256 under 2006, en ökning med 51%. Motsvarande siffror för Tellus B är 27733 för 2005 och
39435 för 2006,  en ökning med 42%. Impactfaktorn har för Tellus A ökat från 1.603 (2005) till 1.947 (2006),
medan den för Tellus B ökat från 1.854 till 2.592.

Styrelsen har sammanträtt 3 gånger. Viktiga frågor som har diskuterats har bland annat varit

-  tidskriften Tellus i framtiden,

-  Priset ”Bästa examensarbete i geofysik, år 2005”,

-  SGF:s hemsida på Internet,

-  Ska föreningen förmedla expertråd?

-  Att göra föreningen mer attraktiv.

Årsmötet avhålls 30/3 i Uppsala och en extra stämma hölls 8/9 i Stockholm. Det viktigaste ärendet gällde
Tidskriften Tellus’ framtida hemvist. Förslaget från några medlemmar var att överlåta även den formella
utgivningen till Internationella meteorologiska institutet vid Stockholms universitet. Vid de bägge stämmorna
togs beslut om de erforderliga stadgeändringar som krävdes för överlämnandet den 1 januari 2007.

Sammankomster och föredrag: Föreningen har under året arrangerat 5 sammankomst med föredrag. I samband
med föredragen serverades lättare förtäring. Arrangerande av föreningsmöten med föreläsningar är en viktig del
av föreningens verksamhet!

30/3 Henning Rodhe talade i Uppsala om “Atmospheric brown Clouds“

16/5 Björn Lund talade i Göteborg om Norrländska jordbävningar.

8/9 Allid Ferrow, 2006 års mottagare av priset för bästa examensarbete, presenterade i Stockholm sitt arbete:
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”On the influence of increased freshwater flux for the meridional overturning in the Nordic Seas/Arctic Ocean:
A model study using idealized topography and forcing”.

13/11 Johan Rodhe talade i Stockholm om färderna till Kina på 1700-talet och om segling och forskning under
resan med Götheborg III.

28/11 Göran Broström talade i Uppsala om “Tsunami: omärkbara vågor till havs – dödliga vågor vid land“

Göteborg, den 8 maj 2007

sign.
Johan Rodhe
Ordförande


