
Protokoll 
 

Möte för Svenska nationalkommittén för geofysik (SNG) 
torsdagen den 10 mars 2011, 10.15–15.00 

 
Lokal: Tornrummet, KVA 

 
Närvarande: C. Leck (ordförande), B. Lund (sekreterare), J. Rodhe, G. Schwarz, 
L.-E. Sjöberg, P. Holmlund, E. Sturkell, K. Borenäs, B. Arheimer, G. Marklund, S.-Å. Elming, A. 
Rutgersson, S. Svanberg, J. Johannson. 
 
 

1) Val av protokolljusterare. 
G. Schwarz 
 

2) Fastställande av dagordning. 
 

3) Genomgång av protokoll från 2010-11-10. L.-E. Sjöberg meddelade att nomineringen av M. 
Eshagh till Bomfordpriset har mottagits av IAG. Protokollet lades till handlingarna. 
 

4) IUGG-ärenden: 
� IACS:  
� IAG:  
� IAGA:  
� IAHS: B. Arheimer nominerades ej till IAHS exekutivkommitté. 
� IAMAS:  
� IAPSO: Nyval genomförs av ledamot till exekutivkommittén. Vi (KVA formellt) 

nominerar David Turner, Göteborgs universitet. Nomineringen ska vara inne 30 mars 
2011. 

� IASPEI:  
� IAVCEI: Erik Sturkell valdes till ny korrespondent för IAVCEI och ersätter därmed S. 

Svanberg. 
� IUGG: KVA betalar för en representant till IUGG-mötet i Melbourne. B. Arheimer 

åker som vår representant. J. Rohde deltar också i egenskap av generalsekreterare för 
IAPSO. Sverige stödjer Köpenhamn i deras ansökan om att erhålla nästa IUGG-möte. SNG 
undersöker vilka som kan delta som svenska representanter i associationernas ”General 
Buisness Meeting”. Ca. 6000 abstracts har mottagits till mötet. 

� SCAR:  
 

5) SCOR-ärenden. 
� J. Rodhe har skickat in kommentarer på arbetsgrupperna. 
� Nästa möte är ett mellanårsmöte i Helsingfors 12-15 september 2011. 
� I. Cato är SCOR-representant, vi vill ha ytterligare en. 

 
6) En arbetsgrupp för Rossbypriset tillsattes, med S.-Å. Elming, G. Schwarz och B. Lund. 

Gruppen skall inkomma med förslag till stadgar för priset, en handläggningsordning för KVA 
samt förslag till sponsring för ytterligare medel till priset. Kontakt med Elin Mellqvist, KVA 
sekreterare för klass V. 

 
7) Göteborg 2013, möte för IAPSO, IAHS, IASPEI. 



� Den lokala organisationskommittén leds av David Turner, Göteborgs universitet, i den 
sitter också B. Arheimer (IAHS), K. Borenäs (IAPSO), R. Roberts (IASPEI), G. Schwarz 
samt lokala aktörer från Göteborg. Gruppen träffades i december 2010. Ca. 1500 deltagare 
beräknas. Man diskuterade med konferensanläggningen och möteslokaler är nu under 
upphandling. Gruppen träffade också representanter för Universeum som är villiga att 
erbjuda utrymme för kvällsevenemang för associationerna.  

� SMHI kan erbjuda visualiseringsdomen, i samarbete med Linköpings universitet. Domen 
tar ca. 20 personer, vi tänker oss 10 – 15 minuters filmer. Vi behöver hitta lämpliga filmer, 
t.ex. IUGG:s film, en isländsk om Eyjafjallajökull. B. Arheimer bjöd in SNG till SMHI för 
att titta på domen. Vi håller därför nästa möte där. 

� G. Marklund informerade om experiment inom plasmafysik som hans doktorander 
genomfört under satsningen ”Vetenskapsstaden” i Stockholm. En möjlig aktivitet för 
Göteborgsmötet. 

� Kan vi göra något med information från Polarforskning? 
� Sponsring från relevanta myndigheter diskuterades. 

 
SNG:s webbplats. 
� B. Lund uppdaterar de befintliga webbsidorna och lägger ut dem under domänen 

www.geofysiska.se. Den domänen har tidigare använts för Svenska geofysiska föreningen, 
men eftersom den föreningen nu är nedlagd anser SNG att webbplatsen kan användas för 
SNG:s webb. 

 
8) En mindre summa kan användas för underhåll av webbplatsen. 

 
9) Ämnesspecifika presentationer och tematiska diskussioner. 

S_Å. Elming – Geofysik i Luleå 
S. Svanberg – Lidarmätningar. 
Ledamöterna uppmanas att skicka in en ca. 10 bilder lång pdf-fil från sina presentationer som 
kan läggas ut på SNG:s hemsida. 
 

10) Övrigt. 
C. Leck rapporterade från ett möte med KVA den 1/2 - 2011 om naturvetenskap i gymnasiet 
och ”Inspirationsdagar” för lärare. 
 

11) Tid och plats för nästa sammanträde 
Tisdag 27 september 2011 i Norrköping med diskussioner om visualiseringsdomen. Närmare 
information om tider och transporter kommer senare. 

 
 
 Vid protokollet:   Justerare: 

                                                                                
 Björn Lund    Gerhard Schwarz 


