
Protokoll 
 

Möte med Svenska nationalkommittén för geofysik (SNG) 
torsdagen den 14 november 2013, 10.15-15.00 

 
Lokal: Styrelserummet, Kungliga vetenskapsakademin 

 
Närvarande: C. Leck (ordförande), B. Lund (sekreterare), I. Cato, S-Å. Elming, R. Roberts, H. Nilsson, J. 
Ågren, P. Holmlund, E. Sturkell, J. Rodhe, G. Schwarz, A. Andersson. 
 
 

1) Val av protokolljusterare. 
J. Ågren 
 

2) Fastställande av dagordning. Under punkt 12, Övrigt, gjordes ett tillägg om 
forskningsfinansiering. 

 
3) Genomgång av protokoll från 2013-03-14. Rörande punkt 12 informerade C. Leck om att en 

årsberättelse för SNG skickats in till KVA. Under punkt 12 rättades förkortningen för Danmarks 
och Grönlands geologiska undersökning till GEUS. Protokollet lades till handlingarna. 

 
4) C. Leck valdes till ordförande. 
 
5) B. Lund valdes till sekreterare. 

 
6) IUGG-ärenden: 

 IACS:  
 IAG: J. Ågren rapporterade från Scientific Assembly i Potsdam, 1-6 

 september 2013. IAG håller 150-årsjubilum i år. 
 IAGA: G. Schwarz rapporterade från Scientific Assembly i Merida,  Mexiko, 26-31 

augusti 2013. 
 IAHS:  
 IAMAS: C. Leck rapporterade att en SOLAS-workshop kommer att  hållas på KVA 

18-19 November 2013. 
 IAPSO: J. Rodhe rapporterade från Göteborgsmötet, under punkt 11), och 

informerade om att 2017 års möte kommer att hållas i Kapstaden, Sydafrika, 
tillsammans med IAMAS och IAGA. 

 IASPEI: R. Roberts rapporterade från Göteborgsmötet, under punkt 11) 
 IAVCEI: E. Sturkell rapporterade att IAVCEI hållit Scientific Assembly i 

 Kagoshima, Japan, 20-24 juli 2013. 
 IUGG: J. Rodhe rapporterade från ett möte med exekutivkommittén i Prag i 

september 2013, där man diskuterat och planerat med organisatörerna inför 
IUGGs General Assembly i Prag 2015. Han informerade också om att IUGG 
firar 100-årsjubileum 2019. 

 SCAR: P. Holmlund rapporterade att han själv och Anna Bohlin nu 
 representerar geovetenskaperna i Vetenskapsrådets nybildade SCAR-
kommitté men att den tredje medlemmen ännu ej utsetts. Ett möte om svensk 
polarforskning i VRs regi ställdes in under hösten och har flyttats till i vår. 

 
7) SCOR-ärenden. 

○ J. Rodhe rapporterade att SCOR håller möte på Nya Zeeland i novemeber 2013. Ingen svensk 
representant kommer att närvara. Han har skickat in svenska SCOR-kommitténs bedömning 
av ansökningarna om medel från SCOR för arbetsgrupper. SNG är svensk nationalkommitté 
för SCOR. 

 



8) Rossbypriset. G. Schwarz rapporterade att nomineringsförfarandet startat och att sista 
nomineringsdag är 2 december 2013. KVA har förtydligat att Rossbypriset ej delas ut i KVAs regi 
utan i SNGs regi. Information om priset kan därmed inte heller läggas ut på KVAs webbsidor. 
Rossbyfonden kommer att behöva förstärkas och mötet diskuterade möjliga vägar för detta. Gåvor 
till SNG/KVA är möjliga men kanske svåra att ge för svenska myndigheter. Sponsringsreglerna 
för KVA ska undersökas av S-Å. Elming och G. Schwarz. Direkt finansiering av resa och 
uppehälle från svenska institutioner diskuterades, om pristagaren föreläser även där. 
Institutionerna kan sannolikt även bidra med Rossbyhuvuden. KVA kan hjälpa till med 
pressmeddelanden, detta kostar dock. Däremot behöver ingen hyra betalas för prisceremonin på 
KVA. G. Schwarz uppmanade kommitté-medlem-marna att aktivt verka för att många 
nomineringar kommer in. 

 
9) Finansieringen av SNGs webbsida diskuterades. Denna har hittills varit betald av kvarvarande 

medel hos Svenska geofysiska föreningen (SGF). När SGFs medel nu förs över till KVAs 
Rossbyfond måste kostnaderna betalas på annat vis. S-Å. Elming undersöker om KVA kan hantera 
fakturorna med medel ur Rossbyfonden. Ett annat förslag som diskuterades var att rotera 
kostnaden mellan SNG-medlem-marnas institutioner. 

 
10) SNG ämnar söka medel från KVA till Rossbyprisceremonin. C. Leck, S-Å. Elming och B. Lund 

undersöker möjligheterna och skriver en ansökan. 
 

11) IAHS-IAPSO-IASPEI  Joint Assembly Göteborg 2013. J. Rodhe rapporterade om organisationen 
kring mötet. Mötet ansågs lyckat och drog cirka 1300 delegater. Dock har kongressarrangören 
Congrex konkurs gjort att ingen redovisning finns för mötet, varken ekonomisk eller annan. Det 
ekonomiska efterspelet är ännu oklart, Göteborgs universitet står som ekonomiskt ansvarig för 
mötet. 

R. Roberts rapporterade att IASPEI räknat med ett hundratal delegater till, framförallt ifrån USA, som 
dock inte närvarade vid mötet. Problemet med kommunikation och deltagande över 
associationsgränserna diskuterades. 

K. Borenäs rapporterade skriftligt att det faktum att SNG ej lyckades engagera SMHIs GeoDome 
kanske inte gjorde så mycket eftersom den plats den fått sig anvisad var dålig. Det är tveksamt om 
GeoDomen skulle kunna dragit så mycket åskådare som man hoppats. 

 
C. Leck presenterade höjdpunkter ur IPCCs femte rapport om ”The Physical Science Basis” som lades 

fram i Stockholm under hösten. Data, simuleringar och slutsatser diskuterades friskt av SNGs 
medlemmar. Möjligen skulle SNG kunna producera en officiell presentation, att användas av 
medlemmarna, om IPCC-resultaten. Detta skall diskuteras vidare. 

 
12)  Övrigt: 

 R. Roberts informerade om Vetenskapsrådets finansieringsrunda, statistik och rådande 
trender. SNG diskuterade återigen huruvida geofysiken i ett bredare perspektiv bör prata ihop 
sig om gemensamma satsningar, möjligen med SNG som katalysator. Punkten bör återkomma 
på nästa möte. 

 
13)  Nästa möte blir tisdagen den 11 mars 2014 kl. 10.15 – 15.00. 

 
 Vid protokollet:   Justerare: 

 
 Björn Lund    Jonas Ågren 


