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Protokoll från Styrelsemöte

SGF’s styrelsemöte hölls på SGU i Uppsala fredagen den 10 februari 2006.

Närvarande: Johan Rodhe, Björn Lund, Lena Persson, Carl-Erik Lund, Harald Lejenäs,
Gerhard Schwarz, Maria Carlsäter, Birna Olafsdottir.

1. Björn Lund valdes till justerare. 

2. Tellus i framtiden. 
Ett förslag har inkommit till Styrelsen för Svenska Geofysiska Föreningen från
redaktörerna Henning Rodhe och Herald Lejenäs om att överlåta tidskriften Tellus till
Internationella Meteorologiska Institutet i Stockholm (IMI). Förslaget diskuterades på
mötet och vi föreslår att SGF lämnar över Tellus till IMI från och med den 1 januari
2007. Ett sådant beslut måste fattas vid två oberoende föreningsmöten varav ett är det
ordinarie årsmötet samt förslagsvis ett nytt föreningsmöte preliminärt i september
2006. 

3. Utseende av mottagare av bästa examensarbetet i geofysik.
Totalt tre nominerade examensarbeten har inkommit till föreningens sekreterare. En
arbetsgrupp tillsattes bestående av Johan Rodhe, Björn Lund, Lena Persson och
Gerhard Schwarz. Beslut om bästa examensarbete kommer att fattas av arbetsgruppen
senast den 1 april 2006. För två av de nominerade bidragen var motiveringen för
kortfattad. Vi skriver till dem där vi uppmanar dem att komma in med en utförligare
motivering inom en vecka där det bland annat skall framgå graden av självständighet
och originalitet i arbetet.

4. Kommande föreningsmöten
På föregående styrelsemöte (2005-10-10) kom vi med förslag på flera föredragshållare.
Bland annat: Göran Björk, deltagare på senaste Arktisexpeditionen med Oden. Henning
Rodhe var villig att berätta om tropiska cykloner och Björn (eller Reynir Bödvarsson)
kan hålla föredrag om jordskalv. Vi beslöt att realisera några av dessa förslag. Birna
lämnade förslag på Martin Jakobsson, Stocholms Universitet som forskar inom
området paleocenografi.

5. Arbetet med att fylla på med information på hemsidan pågår (www.geofysiska.se). 

6. Kommande årsmöte
Kommande årsmöte kommer att hållas torsdagen den 30 mars kl 15.00 på Geocentrum,
Uppsala Universitet. Mötet föregås av ett styrelsemöte kl 14.00 och avslutas med
föredrag av Henning Rodhe kl.16.00 (titel kommer senare). Därefter bjuder föreningen
på öl&smörgås.

7. Övriga frågor. Birna aktualiserade frågan om föreningen skall organisera en debatt om
energifrågor. Vi beslöt att fundera på detta till nästa styrelsemöte.



Lena PerssonBjörn Lund
Sekreterare Justerare


