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Svenska Nationalkommittén för Geofysik (SNG) 

 

Protokoll   

 

Datum och tid: torsdagen den 14 mars 2013, kl. 1015-1500 

Lokal: Tornrummet (KVA) 

 

Närvarande: 

Karin Borenäs Caroline  
Caroline Leck (Ordförande) 
Sten-Åke Elming, 
Göran Marklund (från punkt 6),  
Ingemar Cato 
Johan Rodhe 
Gerhard Schwarz 
Hans Nilsson 
Per Holmlund (från punkt 11, som togs innan punkterna 8, 9 och 10. Var även med delvis vid 
punkt 6.)  
Roland Roberts (sekreterare vid mötet)  
 

Icke närvarande: 

Sune Svanberg 
Berit Arheimer 
Björn Lund (stående sekreterare)  
Anna Rutgersson 
Erik Sturkell 
Agneta Andersson 
Jonas Ågren 
Jan Johansson 
 

#1. Val av protokolljusterare 

Gerhard Schwarz 
 

#2. Fastställande av dagordning 

Ärendeordningen justerades lite. Punkt 11 togs innan punkterna 8, 9, 10. Punkt 6 togs delvis efter 
punkt 11. Några punkter tillkom under ”övrigt” (nedan). 
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#3. Genomgång av protokoll från 2012-10-25 

Anna Bolins namn var felskrivet.  

International meteorological institute har haft nyval. Anna Rutgersson har utsetts till ledamot. 

Ärendet ”L’Aquila” diskuterades. KVA brev om ärendet finns nu på KVAs hemsida. 

 

# 4. Val av ordförande 

Caroline Leck 

 

#5. Val av sekreterare 

För detta möte: Roland Roberts 

 

#6. IUGG-ärenden, representation, möten:  

Johan Rodhe rapporterade att IUGG 2015 ska vara i Prag. Detaljerad planering börjar i slutet av 
september i år. IUGGs kontor har flyttats från Karlsruhe till Potsdam. 

Hans Nilsson rapporterade om det kommande IAGA mötet i Mexico. 

Ett gemensamt möte mellan IAPSO, IAMAS och IAGA planeras 2017. Man har bett om att få en 
letter of intent från alla länder som vill vara värd för mötet, som ska leda till mer konkreta 
förslag. Beslut om värdland väntas i september i år. Man vill gärna att mötet är i Afrika eller S. 
Amerika. En anledning att köra tillsammans är mindre arbete, men det finns även många 
vetenskapliga kopplingar mellan dessa associationer.  

Per Holmlund rapporterade om SCAR. Det ska vara en svensk representant inom geofysik, en i 
geovetenskaper och ytterligare en representant från VR (se föregående SNG protokoll).  

Det har funnits problem med strategisk planering av polarforskningsaktiviteter, i synnerhet i 
Antarktis. Det finns nu en positiv utveckling, inkl bättre stöd från VR, som anställt Mats 
Andersson (tidigare vid Nordforsk) med uppgift att samordna den svenska polarverksamheten. 

 

#7. SCOR-ärenden, representation, möten 

Johan Rodhe rapporterade: Det hålls ett ”General Business” möte vartannat år. Oktober 2012 var 
det i Halifax, Kanada. (KVA bekostade mitt deltagande.)  Under mötet diskuterades rapporter 
från alla de program som SCOR deltar i, se vidare SCORs hemsida, samt från de ”Working 
Groups” som SCOR finansierar. 7 förslag på nya WGs behandlades. Det beslutades att finansiera 
två nya: ”WG on Sea-Surface Microlayers” och “WG on Quality Control Procedures for Oxygen 
and Other Biogeochemical Sensors On Floats and Gliders”. Vi kan glädjas åt att den första ad 
dessa har svenskt deltagande, Caroline Leck. IAPSO delfinansierar regelbundet några av SCORs 
WGs. Dock inte något av dessa. Till ny ordförande för nästa fyraårsperiod valdes Peter Burkill, 
Professor of Ocean Science at the University of Plymouth (UK). SCOR hanterar stora summor 



 

 
3 (4) 

från USA till olika program. Hur detta påverkas av de pågående åtstramningarna vet vi ännu inte. 
Nästa SCOR-möte blir i Nya Zeeland, november 2013. Detta är ett ”mellanmöte”. KVA ger 
därför inte bidrag till svenskt deltagande, även om nationella delegater är välkomna. 

 

#8. Rossbypriset: ny-/omval av Rossby-kommitténs medlemmar.                       

Lägesrapport: handläggningsordningen; prishandläggare.  

Praktikaliteter diskuteras. Björn Lund ombads ta omgående kontakt med KVA (Elin Mellqvist) 
om överföring av medel.  

SNG hade inga invändningar om förslaget till överenskommelse med KVA. 

Proceduren: En priskommitté finns: Göran Marklund, Björn Lund och Karin Borenas. Gerhard 
Schwarz är under mötet utsedd till prissamordnaren (Björn Lund var med via SMS). Tolkningen 
av huvudtexten för Rossbypriset, och specifikt vad som menas med ”nordisk geofysik” 
diskuterades. Handläggningsordningen diskuterades. Ordföranden ska skicka ett förslag till 
justerad text till SNGs medlemmar för kommentar innan hon tar beslut om ny text (SNG 
beslutade att delegera detta till ordföranden). 

Sponsorer: Rossbykommitté tillsammans med prishandläggaren ska undersöka relevant regelverk 
(hos KVA) och möjligheter, och därefter agera för att anskaffa medel från olika sponsorer.  

Det beslutades att Rossbypriset lyses ut för utdelning under 2014. 

 

#9. Uppdrag mot samhället: Side-events, kampanj mot skolor SNGs egen hemsida, 
möjligheter och behov av resurser 
SNG bör ev. erbjuda ”produkter” t.ex. belysningar av klimatfrågan från ett vetenskapligt 
perspektiv, inriktad t.ex. mot gymnasiet och politiker.  

En möjlighet kan vara en lista över föredrag som kan erbjudas t.ex. gymnasier, men detta skulle 
kanske kräva mycket jobb för SNG. Ett alternativ kan vara inspelade föreläsningar som kan nås 
via internet. Möjligtvis, kan KVA erbjuda lite stöd till sådant.  

Flera förslag önskas.  

 

#10. Anslag från KVA till SNGs verksamhet, beviljade medel och nya äskanden 

50 kkr/år finns att söka. SNG har för avsikt att söka medel som kan användas i samband med 
Rossbyprisets utdelning. 
 

#11. Ämnesspecifika presentationer och tematiska diskussioner: SNGs synbarhet i samband 
med IUGG- konferensen i Göteborg, 2013.  

De inblandade rapporterade. Det har kommit mer än1700 abstracts, och programmet är i stort sätt 
färdigt. Mötet sker under svensk semestertid, men det bedöms inte vara något större problem för 
kollegor från de flesta andra länder. Datumet beror på praktikaliteter i Göteborg, och bestämdes 
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för flera år sedan. Den detaljerade planeringen fortskrider. Det finns relativt få stipendier att söka. 
Exempelvis har inte SIDA ansett det lämpligt att bidra. Kronan är relativt stark. Early bird 
deadline är 18 april (http://iahs-iapso-iaspei2013.com/). Formas har inte beviljat medel till 
SMHIs visualiseringscenter “Dom” (“Biosal”). Det är oklart om Domen kan vara med vid mötet. 

 

#12. Övrigt 
KVA vill ha en årsberättelse från SNG. En skrivelse om detta har skickats till ordförande och den 
ständiga sekreteraren. Ordföranden ska skicka ut information till medlemmarna i SNG med en 
begäran om information som behövs till rapporteringen.  

Roland Roberts informerade kort om forskningsinfrastruktur och i synnerhet ett antal ESFRI 
program.  

Göran Marklund rapporterade att DTU kommer att besöka KTH 19 mars för att diskutera 
polarforskning. Om och när det finns lämplig skriftlig information om detta, ska Marklund skicka 
detta till SNGs medlemmar.  

GEOS (Danmarks och Grönlands geologiska undersökning) har 125-års jubileum. Ingmar Cato 
skickar ut information om detta.  

Ingemar fyller nu 67 och väckte frågan om fortsatt medlemskap i SNG, SNG är inte medvetet om 
några formella begränsningar. SNG bedömer att på kort sikt finns ingen anledning att överväga 
att ändra i representationen.  

 

#13. Tid och plats för nästa sammanträde 

Torsdag, 14 november 2013, kl 10.15 – 15.00, KVA. Tema: IPCC rapporten. Inlägg från olika 
SNG medlemmar önskas. 

 

Vid protokollet 

 

sign.  
Roland Roberts 

 

Justerare  

 

sign.  
Gerhard Schwarz 


