SVENSKA GEOFYSISKA FÖRENINGEN

Protokoll ordinarie föreningsstämma, 29 april 2008

SGF:s ordinarie föreningsstämma hölls på Institutionen för Geovetenskaper, Uppsala
universitet, Hambergsalen, Villavägen 18, Uppsala, kl. 15.00 – 15.40.
Närvarande: se närvarolistan (bilaga).
1. Stämman öppnades och ordföranden Björn Lund hälsade alla välkomna.
2. Stämman befanns blivit behörigt utlyst.
3. Det konstaterades även att stadgarna inte säger något om minsta antalet deltagare på
årsmötet, varför förhandlingarna kunde ta sin början. Till stämmans ordförande valdes
Björn Lund och till sekreterare Gerhard Schwarz.
4. Till justerare valdes Birna Ólafsdóttir och Leif Eriksson.
5. Dagordningen fastställdes.
6. Ordförande föredrog verksamhetsberättelsen för år 2007 (se bilaga).
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. I kassörens frånvaro
föredrog stämmans ordförande resultat- och balansräkningen för år 2007.
7. I revisorns frånvaro föredrog stämmans ordförande revisionsberättelsen för år 2007.
8. Stämman fastställde resultat- och balansräkning för 2007. Stämman uppmanade styrelsen
att undersöka villkoren för föreningens bankkonton för att få bästa förräntning på
medlen.
9. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för föregående års förvaltning.
10. I kassörens frånvaro föredrog stämmans ordförande budgetförslaget för år 2008.
Förslaget godkändes av stämman.
11. Stämman beslutade att bibehålla nuvarande medlemsavgifter på 100 kr/år för
privatpersoner och 1000 kr/år för institutioner. Stämman föreslog att det skickas ut
inbetalningskort igen för årsavgiften samt att det tillåtas inbetalningar för tre år i förskott.
Alla medlemmar uppmanas att värva nya medlemmar till föreningen.
12. Stämman valde Per Kållberg, meteorolog vid SMHI, som ny medlem till styrelsen.
Styrelsen består nu av: Maria Carlsäter Ekdal (kassör), Leif Eriksson, Harald Lejenäs,
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Björn Lund (ordförande), Per Kållberg, Rickard Lundin, Henrik Lundstedt, Bo Olofsson,
Lena Persson, Johan Rodhe (vice ordförande) och Gerhard Schwarz (sekreterare).
13. Föreningens nuvarande verksamhet med föredrag, konferenser och priser diskuterades
samt hur verksamheten i framtiden kan förändras så att föreningen blir mer aktiv och
attraktiv för medlemmarna. Inga konkreta föreslag kom dock fram hur detta ska ske.
14. Som föreningens firmatecknare har styrelsen bestämt Björn Lund och Maria Carlsäter
Ekdahl.
15. Ordföranden avslutade stämman och bjöd in till prisutdelningen för bästa examensarbete
i geofysik år 2007 och föredrag kl. 16 med Peter Schmidt, Uppsala universitet, som
talade om At the heart of heat: On the thermal profile and possible heat production in
the Earth's inner core. Vid föredraget närvarade c:a 30 personer. Därefter bjöd SGF på
förfriskningar och tilltugg.
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