
SVENSKA GEOFYSISKA FÖRENINGEN

http://www.geofysiska.se/

Protokoll från styrelsemöte den 16 mars 2007, kl. 15.00 – 16.45

Styrelsemötet hölls vid Sveriges geologiska undersökning, Villavägen 18, 752 37 Uppsala

Närvarande: ordförande Johan Rodhe, vice ordförande Björn Lund, sekreterare Gerhard Schwarz, kassör
Maria Carlsätter Ekdahl, Harald Lejenäs. (3 av övriga 11 ledamöter hade anmält förhinder.)

1. Björn Lund valdes till justerare.

2. Dagordningen godkändes.

3. Det föregående styrelseprotokollet godkändes.

4. Föreslag till Rossbypristagare 2007: Nominerade är Lennart Bengtsson, Matti Leppäranta och
Henning Rodhe. Den sist nämnda kan dock formellt inte utses, eftersom han är med i styrelsen. Det
beslutades att de föreslagnas namn läggs ut på SGF:s hemsida (endast L.B. och M.L.)samt att
motiveringarna skickas per epost till alla styrelsemedlemmar tillsammans med en uppmaning att
inkomma med en ”bedömning” till SGF:s sekreterare senast 10 april 2007. Vid nästa styrelsemöte
fattar styrelsen beslut om vem ska föreslås som Rossbypristagaren för 2007. Föreningens kommande
årsmöte beslutar sen om pristagaren.

5. Föreningens framtida verksamhet diskuterades. Antalet medlemmar stagnerar sen många år tillbaka.
Föreningen måste göras mer attraktiv, speciell för yngre geovetare. Nya och attraktiva målsättningar
behövs. Annars riskerar föreningen att komma gå långsam i graven! Styrelsen ser allvarligt på detta.

6. Björn Lund har uppdaterat föreningens hemsida och fortsätter med detta.

7. Olika föreslag på föredrag under året 2007 diskuterades (kontaktperson i parantes):Chris Juhlin, Auli
Niemi. om koldioxid-sekvestrering (Björn L.),
Thomas Rossby om oceanografisk mätteknik med hjälp av bojar (Harald L.),
Henning Rodhe om senaste IPCC-rapporten, ska hållas i Göteborg (Johan R.).
Jens Ove Näslund om istiden (Björn L.).
Styrelsen uppmanar även till egna initiativ att arrangera föredrag på lokal nivå.

8. Inga föreslag från styrelsen till årsmötet.

9. Föreslag till verksamhetsberättelsen diskuterades.
Bokslut för 2006 har lämnats till revisorn.

10. Årsmöte kommer att hållas måndagen, den 14 maj 2007, kl. 15.00 vid MISU i Stockholm med
efterföljande föredrag, kl. 16.00.

11. Nästa styrelsemöte: Måndag, 14 maj 2007, kl. 14.00 (före årsmötet, s.o.).

12. Övriga frågor:
Nästan alla styrelsemedlemmarnas förordnande utgår vid nästa årsstämman. Valberedningen med
Martin Ekman (sammankallande), Helén Andersson och Cecilia Jelinek ombeds att ta fram ett
föreslag med en ny styrelse. Johan Rodhe sänder ett brev till valberedningen.

sign. sign.
Gerhard Schwarz Björn Lund
Sekreterare Justerare


