Svenska Geofysiska Föreningen

Protokoll
2006-03-30

Ordinarie föreningsstämma
SGF:s ordinarie föreningsstämma hölls på Geocentrum (Hambergsalen), Villavägen 16
Uppsala, torsdagen den 30 mars 2006 kl. 15.00-16.00
Närvarande: Johan Rodhe, Björn Lund, Lena Persson, Maria Carlsäter, Gerhard Schwarz,
Herbert Henkel, Henning Rodhe, Patrik Johansson, Peter Lundberg och Arne Forsman
1. Stämman öppnades och ordföranden Johan Rodhe hälsade alla välkomna.
2. Stämman befanns blivit behörigt utlyst.
3. Johan Rodhe valdes till ordförande och Lena Persson valdes till sekreterare för
stämman.
4. Herbert Henkel och Gerhard Schwarz valdes att justera protokollet.
5. Dagordningen fastställdes.
6. Ordförande föredrog verksamhetsberättelsen för år 2005 (se bilaga).
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
7. Revisionsberättelsen från SGF:s revisor Anders Björkström föredrogs.
8. Resultat och balansräkningen för år 2005 föredrogs av kassören Maria Carlsäter och
godändes av stämman.
9. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för föregående års förvaltning.
10. SGF:s kassör Maria Carlsäter framlade förslag till budget för år 2005. Budgetföreslaget
godkändes.
11. Stämman beslutade att bibehålla nuvarande medlemsavgift på 100kr/år för
privatpersoner och 1000kr/år för institutioner.
12. Ett motion har inkommit till föreningen från redaktörerna Henning Rodhe och Herald
Lejenäs om att överlåta tidskriften Tellus till Internationella Meteorologiska Institutet i
Stockholm (IMI). Henning Rodhe redogjorde för bakgrunden till motionen. Stämman
beslutade att bifalla motionen och därmed lämna över huvudmannaskapet för Tellus till
IMI. Förändringen kräver en stadgeändring och därigenom ett beslut vid två oberoende
föreningsstämmor för att vara giltigt.
13. Johan Rodhe informerade att Allid Ferrow, Stockholms Universitet, utsetts som
pristagare för bästa examensarbete i geofysik 2005 för hans arbete: 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.
14. Föreningens verksamhet under året togs upp under punkt 6. Henning Rodhe
informerade om att en ny IPPC rapport om klimatet kommer att framläggas år 2007.
Han föreslog att föreningen skulle arrangera en seminariedag då rapporten diskuteras.

Mötet enades om att det skulle vara en god idé. Vidare uppmanades våra medlemmar
att arrangera lokala föredrag.
15. Fyllnadsval av styrelseledamöter. Lena Persson avgår som sekreterare och Gerhard
Schwarz valdes som ny sekreterare. Sten Bergström har meddelat att han vill lämna
styrelsen. Övriga styrelsemedlemmar valdes för två år vid föregående föreningsstämma
och sitter alltså kvar ett år till. Styrelsen består nu av: Johan Rodhe (Ordförande), Björn
Lund (Vice ordförande), Gerhard Schwarz (Sekreterare), Maria Carlsäter (Kassör),
Övriga ledamöter: Leif Eriksson, Herbert Henkel, Carl-Erik Lund, Rickard Lundin,
Henrik Lundstedt, Johan Nissen, Lena Persson, Birna Olafsdottir, Bo Olofsson, Björn
Sjöberg, Harald Lejenäs och Henning Rodhe.
16. Föreningens revisor Anders Björkström och revisorssuppleant Hans Georg Scherneck
valdes för två år vid föregående års föreningsstämma och sitter alltså kvar ett år till.
17. Föreningens valberedning Helén Andersson, Cecilia Jelinek och Martin Ekman
(sammankallande) valdes för två år vid föregående års föreningsstämma och sitter
alltså kvar ett år till.
18. Inga övriga frågor togs upp
19. Som en följd av beslutet under punkt 12 måste vi ha en extra föreningsstämma. Det
beslutades att nästa föreningsstämma ska äga rum den 8 september kl. 15.00 vid
Meteorologiska institutionen, Stockholms Universitet.
20. I samband med stämmans avslutande avtackades den avgående sekreteraren Lena
Person varefter följde ett föredrag av Henning Rodhe som handlade om Atmospheric
Brown Clouds.
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