Protokoll
Möte med Svenska nationalkommittén för geofysik (SNG)
torsdagen den 11 september 2014, 9.30-13.30
Lokal: Tornrummet, Kungliga vetenskapsakademin
Närvarande: C. Leck (ordförande), B. Lund (sekreterare), P. Holmlund, E. Sturkell, J.
Rodhe, G. Schwarz, B. Arheimer, K. Borenäs, J. Johansson, R. Roberts, H. Nilsson, J.
Ågren, G. Marklund
1) Val av protokolljusterare.
P. Holmlund
2) Dagordningen fastställdes.
3) Genomgång av protokollet från 2014-03-11, som lades till handlingarna.
4) C. Leck valdes till ordförande.
5) B. Lund valdes till sekreterare.
6) IUGG-ärenden:
Det 26:e IUGG General Assembly sker i Prag 22/6 – 2/7 2015. Slutdatum för
inskickande av konferensbidrag är den 31/1 – 2015. Under mötet sker nyval i
associationerna.
 IACS:
Diskussioner för ökad aktivitet planeras under IUGG-mötet i
Prag.
 IAG:
J. Ågren rapporterade att symposiet REFAG2014 om
referenssystem sker i Luxemburg 13-17 oktober 2014.
 IAGA:
H. Nilsson rapporterade att han deltar i IUGG-mötet i Prag.
 IAHS:
B. Arheimer rapporterade att programmet för IUGG-mötet i
Prag är klart och att hon sitter i nomineringsgruppen för ny
associationsledning. Arbetsgruppernas arbete under initiativet
Panta Rei presenterades kort.
 IAMAS:
C. Leck rapporterade från den svenska SOLAS-gruppens möte
27-28 augusti 2014 i Göteborg. Gruppen har kartlagt de svenska
aktiviteter som passar inom SOLAS ramverk, både forskningsoch infrastukturmässigt.
 IAPSO:
K. Borenäs och J. Rodhe rapporterade att planeringen inför
IUGG-mötet i Prag fortskrider och presenterade kort
arbetsgruppernas organisation under IAPSO och SCOR.
 IASPEI:
 IAVCEI:
 IUGG:
J. Rodhe rapporterade att symposier för IUGG-mötet i Prag är
klara och finns på http://www.iugg2015prague.com/

tillsammans med annan information om mötet. Mötet sker
22/6 –
2/7 -2015 och slutdatum för inskickande av
konferensbidrag är
den 31/1 – 2015. Under mötet sker nyval i
associationerna.
7) SCOR-ärenden:
○ J. Rodhe rapporterade att han reser till SCORs ”general business meeting” i
Bremen 15-18 september 2014. D. Turner, Göteborgs universitet, har med S.
Clegg, Univerity of East Anglia, och projektet ”MARCHEMSPEC: Chemical
Speciation Modelling in Seawater to Meet 21st Century Needs” ansökt om att
bli en av två nya arbetsgrupper inför nästa period. Sverige, via SNG, har stött
Turners ansökan, samt en ansökan från P. Bashkar, NCAOR Indien, m.fl. om
design av ett biologiskt observatoriesystem i de södra världshaven (SOeEOV). Mer information om förslagen finns på SCORs webbsidor
http://www.scor-int.org/Annual%20Meetings/2014GM/2014GM.htm
SCAR-ärenden:
○ P. Holmlund rapporterade att svenska SCAR representanter är Anna Wåhlin,
för geovetenskaperna, och Shiela Kirkwood för atmosfärsfysik. Polarforum
ska i november diskutera organisationen av de svenska SCAR-aktiviteterna. I
Polarforskingssekretariatet pågår arbete med att formera en
Polarforskningskommitté.
8) Rossbypriset.
◦ Rossbypriset 2014 delas ut den 22/11 under förmiddagen, pristagare är Ilmo
Kukkonen från Helsingfors universitet. Pressmeddelande har gått ut från SGU
och akademins Klass V, som har möte samma eftermiddag, är informerade.
Information måste gå ut bredare så fort som möjligt.
◦ SNG diskuterade formerna för prisceremonin och seminariet. Man beslöt att
ordförande (C. Leck) håller ett inledningsanförande om SNG, Rossby och
Rossbypriset samt en mycket kort introduktion av pristagaren. Pristagaren
håller ett 40 minuters föredrag och ytterligare 3-4 föredragshållare bjuds in.
Föredragen bör anknyta till pristagarens men gärna bredda innehållet och
innehålla mer tillämpade delar. Rossbysekreteraren och Rossbykommittén
presenterar förslag till föredragshållare och innehåll. Föredragen bör hållas på
engelska.
◦ IMI utlovar ekonomiskt stöd till pristagarens resa och uppehälle. SNG beslöt
att SNG-medlemmarnas institutioner ska faktureras 2000 kr var för
Rossbypriset. Institutionernas logotyper bör få vara med i
seminarieprogrammet. För framtiden bör det diskuteras en årlig
Rossbyfondsavgift/bidrag från institutionerna. Vidare bör man inför nästa
prisomgång komtakta VR, Formas och andra finansiärer för bidrag till
prisutdelningen.

9) SNG diskuterade medlemmarnas närvaro och vilja till omval. Möjliga ersättare
diskuterades och B. Arheimer och J. Rodhe fick i uppdrag att kontakta ersättare
inom det marina området, helst med SCOR-anknytning.
10) Rossbypriset står i fokus för SNGs aktiviter just nu.
11) SNG ser inget omedelbart behov av en ansökan till KVA.
12) R. Roberts tog upp en diskussion om forskningspolitik, ett ökande fokus på stora
Europeiska projekt samt kommande förändringar inom VRs arbete med anslag till
infrastruktur. Ett utkast till positioneringsdokument kommer om någon månad
från VR, vilket kommer att bli viktigt för senare prioriteringsordning. G.
Marklund berättade att svensk rymdforskning just nu utreds av Riksrevisionen
och att utredningen blir klar under 2015.
J. Ågren föredrog IAGs utlysning av Guy Bomford priset och föreslog att SNG
bifaller nomineringen av Mohammad Bagherbandi, KTH, som svensk kandidat
till priset. SNG biföll.
13) Nästa möte blir torsdagen den 5 februari 2015 kl. 10.15 – 15.00.
Vid protokollet:

Justerare:

Björn Lund

Per Holmlund

