Protokoll
Möte med Svenska nationalkommittén för geofysik (SNG)
tisdagen den 11 mars 2014, 10.15-15.00
Lokal: Nobelrummet, Kungliga vetenskapsakademin
Närvarande: C. Leck (ordförande), B. Lund (sekreterare), S-Å. Elming, P. Holmlund, E.
Sturkell, J. Rodhe, G. Schwarz, B. Arheimer, K. Borenäs, J. Johansson, A. Rutgersson
1) Val av protokolljusterare.
Berit Arheimer
2) Dagordningen fastställdes.
3) Genomgång av protokoll från 2013-11-14. Under punkt 6 rättades Anna Bohlin
till Anna Wåhlin.
4) C. Leck valdes till ordförande.
5) B. Lund valdes till sekreterare.
6) IUGG-ärenden:
 IACS:
Aktiviteten inom IACS har ökat under det senaste året.
 IAG:
 IAGA:
 IAHS:
B. Arheimer rapporterade att hon avsagt sig ordförandeskapet i
International Commission on Water Quality och att hon istället
är aktiv inom det nya dekadprojektet Panta Rei, ett initiativ om
samklangen mellan samhälle och vatten. IAHS kommer att ha
möten i Dublin i april 2014 och i Bologna i juni 2014.
 IAMAS:
C. Leck rapporterade från SOLAS-workshopen i November
2013, där cirka 30 personer deltog i ett positivt möte med ökad
svensk SOLAS-aktivitet. IGAC håller möte i Brasilien i
september 2014.
 IAPSO:
K. Borenäs rapporterade från konferensen i Göteborg, som var
ett vetenskapligt lyckat möte men med vissa organsatoriska
problem. En slutrapport finns nu. Congrex konkurs medförde
att IAHS overhead frös inne, men det täcktes av Göteborgs
universitet. IAPSO och IASPEI fick ut sina medel från Congrex
i tid. En rekommendation från konkursen är att se till att
anmälningsavgifterna inte stannar hos kongressorganisatören,
 IASPEI:
 IAVCEI:

 IUGG:

J. Rodhe rapporterade att planeringen av symposier för
Pragmötet 2015 pågår. 11 ”union” symposier planeras, med
bara inbjudna talare, och bör vara klara i slutet av april.
Hemsidan beräknas vara sjösatt i juni, och abstract dead-line
blir i januari 2015.

7) SCOR-ärenden:
○ J. Rodhe rapporterade att vid SCORs möte på Nya Zeeland i november 2013
beviljades två nya arbetsgrupper, en om mätningar av kväveoxid och metan i
haven och en om mikrobiologisk respons till nedbrytning i haven.
Ansökningar om nya arbetsgrupper mottages nu. Nästa SCOR-möte, ett
”general business meeting” sker i Bremen 15-18 september 2014. J. Rodhe
åker gärna dit med stöd från KVA om inte någon av de andra SCORrepresentanterna begär stöd. SNG är positivt till detta och C. Leck kontaktar
de andra representanterna.
SNG beslöt att bjuda in en representant för IGBP för att berätta om Future
Earth, ICSUs nya tioårsinitiativ.
SCAR-ärenden:
○ P. Holmlund rapporterade att nästa SCAR möte sker på Nya Zeeland 22
augusti – 3 september 2014. P. Holmlund och A. Wåhlin representerar
geovetenskaperna i den svenska SCAR-kommittén, det är dock fortfarande
oklart med VRs finansiering av kommittén. I dagsläget finns ingen resebudget
för mötet på Nya Zeeland.
8) Rossbypriset.
◦ SNG beslöt att tilldela 2014 års Rossbypris till professor Ilmo Kukkonen vid
Helsingfors universitet. C. Leck meddelar pristagaren i samband med
pressreleasen. Motiveringen lyder ”Svenska nationalkommittén för geofysik
tilldelar Ilmo Kukkonen, Helsingfors universitet, Rossbypriset 2014 för hans
framstående och gränsöverskridande arbete med Jordens värmeflöde och
jordskorpans struktur och egenskaper. Kukkonen har framgångsrikt integrerat
olika discipliner i sitt arbete och genom sitt internationella engagemang varit
en ambassadör för nordisk geofysik.”
◦ G. Schwarz och Rossbykommittén skriver en pressrelease, fastställer datum
för prisutdelningen i höst och ordnar rum på KVA.
◦ Stöd till priset: S-Å. Elming föredrog kortfattat KVAs sponsringsregler.
Viktiga punkter är att inga externa krav får ställas på beslutsprocessen och att
KVAs ständige sekreterare måste ge sitt tillstånd. En gåva är betydligt lättare
att hantera. Som motprestation får företagets logo exponeras i material som
delas ut i samband med priset. SNG diskuterade om IMI kan tänka sig att
ställa upp med medel för prisutdelningen. C. Leck undersöker detta. Det
diskuterades att andra institutioner möjligen kan stå för resekostnader och
kostnader för dryck och förtäring vid ceremonin. K. Borenäs undersöker om
medel kan fås från fonder eller stiftelser.

9) Finansieringen av SNGs webbsida diskuterades. SNG beslöt att rotera värdskapet
för webbsidan bland kommittémedlemmarnas institutioner, Uppsala universitet tar
på sig finansieringen för den närmaste tiden. Värden får tillstånd att ha en diskret
logo och upplysning om värdskapet på hemsidan.
10) SNG fick avslag på sin ansökan till KVA om finansiering av Rossbyprisets
utdelande. C. Leck undersöker omständigheterna.
11) E. Sturkell gave en presentation om ”Vulkaner och supervulkaner”.
Presentationen finns att ladda ner från SNGs webbsida www.geofysiska.se
J. Johansson presenterade ”Geodesi på Onsala rymdobservatorium”.
12) Omval till SNG. C. Leck undersöker vilka medlemmar som vill sitta kvar i SNG
under nästa mandatperiod. SNG diskuterade vilka ytterligare medlemmar som
skulle kunna tas in, särskilt inom maringeologi och vulkanologi.
13) Nästa möte blir torsdagen den 11 september 2014 kl. 10.15 – 15.00.
Vid protokollet:

Justerare:

Björn Lund

Berit Arheimer

