Protokoll
Möte med Svenska nationalkommittén för geofysik (SNG)
torsdagen den 22 oktober 2015, 10.15-15.00
Lokal: Nobelrummet, Kungliga vetenskapsakademin
Närvarande: C. Leck (ordförande), B. Lund (sekreterare), P. Holmlund, J. Rodhe, B.
Arheimer, K. Borenäs, J. Johansson, R. Roberts, G. Brodin, A. Rutgersson, S-Å. Elming,
G. Marklund
1) Val av protokolljusterare.
R. Roberts
2) Dagordningen fastställdes.
3) Genomgång av protokollet från 2015-02-05. Anna Schytts deltagande på vårmötet
diskuterades, återkoppling från henne eller P. Holmlund före jul. SNG beslöt att
fortsätta med Doodle för bestämmande av näste mötestid. Protokollet lades sedan
till handlingarna.
4) Sittande.
5) Sittande.
6) IUGG-ärenden:
IUGGs 26:e General Assembly ägde rum i Prag 22/6 – 2/7 2015. P. Holmlund,
J. Rodhe, B. Arheimer och B. Lund rapporterade från mötet.
• Till mötet kom 4231 registrerade deltagare från 86 länder.
• Organisationen fungerade bra, men mötet var vetenskapligt något
ofokuserat.
• En allmän uppfattning var att avgiften för mötet var hög.
• IUGG diskuterade bland annat representationsfrågan; vilka personer kan
ha tjänst inom IUGG, hur går det om landet inte är medlem m.m.
• Till ny IUGG-president valdes Michael Sideris, geodet från Calgarys
universitet. Kathryn Whaler valdes till vice-president och Alik IsmaelZadeh till generalsekreterare.
• Nästa IUGG-möte kommer att ske i Montreal 2019.
• IUGG-mötenas protokoll finns på:
http://www.iugg.org/assemblies/2015prague/2015_Prague_Comptes_Ren
dus_Part1.pdf
 IACS:

P. Holmlund rapporterade att IACS möten fungerade bra i Prag.
En ny styrgrupp har inrättats, flera nya projekt drivs och 3 av 5

 IAG:
 IAGA:
 IAHS:

 IAMAS:
 IAPSO:

 IASPEI:

 IAVCEI:

projekt har svensk anknytning. Regine Hock valdes till
”president-elect” för 2015-2019.
J. Ågren ej närvarande.
H. Nilsson ej närvarande.
B. Arheimer rapporterade från Prag-mötet att Hubert Savenije
valts till ny president och att Georgia (Gia) Destouni från
Stockholms universitet valts till vice-president. Panta Rhei är i
fokus för IAHS.
C. Leck rapporterade från Solas möte i Kiel i september bl.a. att
det bildats ett nordiskt Solas.
K. Borenäs rapporterade att Denise Smythe-Wright valts till ny
president och att Agatha de Boer från Stockholms universitet
invalts i IAPSOs exekutivkommitté. J. Rodhe avgick som
generalsekreterare.
B. Lund rapporterade från Prag att Thorne Lay valts till ny
president samt att IASPEI bestämt att införa individuella
medlemskap. Detta diskuterades av SNG och B. Lund
framförde de skäl som legat till grund för IASPEIs beslut.
E. Sturkell ej närvarande.

7) SCOR-ärenden:
○ J. Rodhe rapporterade att han granskar ansökningar till nya arbetsgrupper.
SCOR har möte i Goa i december 2015.
SCAR-ärenden:
○ Ej upptaget på dagordningen.
8) G. Schwarz informerade att SNG till vårmötet har val av medlemmar till Rossbykommittén. Rossbypriset utdelas nästa gång hösten 2017. Fråga H. Andersson om
hon vill ta K. Borenäs plats i kommittén.
9) - K. Borenäs avgår ur SNG 2016 efter vårmötet. SNG behöver därmed en ny
IAPSO-rapportör och eventuellt en ny medlem.
- J. Rodhe stannar i SNG trots sin avgång som generalsekreterare i IAPSO.
- A. Rutgersson sitter i VRs elektorsförsamling och informerad om nyval till
ämnesråd i Naturvetenskap och teknik. Hon mottar gärna förslag under november.
VR beslutar den 8/12.
- J. Johansson informerade om att SP är Riksmätplats för metrologi och nationell
koordinator för EU-programmet ”European Metrology Programme for Innovation
and Research” (EMPIR). De tar gärna emot förslag på samarbeten inom
ansökningar till EMPIR.
- R. Bödvarsson utsågs till svensk representant i European Seismological
Commission.

- S-Å. Elming informerade om att sektorsforskningen inom geovetenskaper
översförs från Sveriges Geologiska Undersökning till VINNOVA. På Luleå
Tekniska Universitet är man orolig över den förändringen och förbereder en
skrivelse till Näringsdepartementet. B. Arheimer kommenterade att utrediningen
om sektorsforskning kom fram till att det var väl använda medel.
10) Nästa möte bestäms med Doodle.
11) Under eftermiddagen hade SNG gemensamt möte med Svenska
nationalkommittén för geologi (SNKG) vilket startade med en kort presentation
av kommittéernas ledamöter. Sedan presenterade V. Vajda SNKGs arbete och C.
Leck presenterade SNG.
12) Dan Holtstam presenterade Vetenskapsrådet och dess forskningsmedel. Han
konstaterade att tillgängliga medel visserligen ökat sedan 2001, men att det per
forskare inte skett någon ökning. Beviljningen inom NT-områdets projektbidrag
låg 2014 på cirka 17%. VR har publicerat en vägvalsrapport, ”Forskningens
framtid” som finns tillgänglig på VRs hemsida.
13) SNKG och SNG diskuterade Svenska Geologiska Undersökningen (SGU) med
avseende på beslut rörande SGUs bibliotek och sektorsforskningen.
14) Information om diskussioner i KVAs Klass V angående geologisk
nomenklaturguide och Minerallagen kontra Miljölagen.
15) Geologins Dag. SGU drog sig ur 2015, institutioner som vill vara med kontaktar
organisationen Geologins Dag (http://www.geologinsdag.nu/)
16) Under ”Övrigt” diskuterades bl.a. möjligheten att ta tillvara nyanlända flyktingars
geokunskaper. SNKG har vårmöte den 14 mars 2016.
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