Protokoll
Möte med Svenska nationalkommittén för geofysik (SNG)
onsdagen den 9 mars 2016, 10.15-14.30
Lokal: Nobelrummet, Kungliga vetenskapsakademin
Närvarande: C. Leck (ordförande), B. Lund (sekreterare), P. Holmlund, J. Rodhe,
G. Schwarz, K. Borenäs, H. Nilsson, H. Andersson, J. Ågren, S.-Å. Elming, E. Sturkell,
A. Rutgersson, G. Marklund, A. Schytt (gäst 13-14)
1) Val av protokolljusterare.
G. Schwarz
2) Dagordningen fastställdes.
3) Genomgång av protokollet från 2015-10-22. Protokollet lades till handlingarna.
4) Sittande.
5) Sittande.
6) IUGG-ärenden:



IUGG:
IACS:



IAG:



IAGA:



IAHS:



IAMAS:



IAPSO:

P. Holmlund rapporterade att IACS nu står närmare svenska intressen
vilket gör att svenskt deltagande ökar, en grupp arbetar t.ex. med
isutbredning från satellitdata.
J. Ågren rapporterade från IUGG i Prag. Bra geodesimöte. IAG antog
resolutioner om definition av och arbete mot ett internationellt
höjdsystem, J. Ågren är med i en arbetsgrupp för detta samt om ett
internationellt tyngdkraftssystem.
H. Nilsson rapporterade från IUGG-mötet i Prag. Ny IAGA division
VI om Electromagnetic Induction in the Earth and Planetary Bodies.
B. Arheimer rapporterade via H. Andersson att Panta Rhei har
workshop i samband med EGU som BA deltar i, samt möten under
EGU. Möte i Bochum
C. Leck rapporterade att det nordiska Solas kräver mer engagemang
för att komma igång ordentligt. Nytt projekt med isbrytaren Oden
planeras, en svensk-amerikansk satsning. CL diskuterade svårigheten
att få forskningsmedel pga VRs regler om bidrag.
K. Borenäs rapporterade att IAPSO startar en stor mätkampanj i
Indiska Oceanen, 50 år efter den senaste. K. Borenäs avgår ur SNG i
och med detta möte. C. Leck utreder det administrativa om ett
eventuellt fyllnadsval med KVA och J. Rodhe går in som rapportör tills




en eventuell ersättare invalts i SNG. J. Rodhe har erbjudit sig att
stanna kvar som skattmästare i IAPSO. Nästa General Assembly i
augusti 2017 i Kapstaden, med IAGA och IAMAS.
IASPEI: R. Roberts ej närvarande.
IAVCEI: E. Sturkell rapporterar att IAVCEI infört individuellt medlemskap.
SNG diskuterade individuella medlemskap och S-Å. Elming hör med
KVA hur de ställer sig till denna förändring. 2017 möte i Portland,
USA.

7) SCOR-ärenden:
J. Rodhe rapporterade att SCOR hade höstmöte i november i Goa, Indien. Sverige
skickade in förslag på vilka arbetsgrupper som bör finansieras. Tre grupper fick
stöd (se http://www.scor-int.org/SCOR_Wgs.htm). Inget svenskt deltagande i
dessa arbetsgrupper. SCOR diskuterar också nya mätningar i Indiska Oceanen, 50
år efter förra gången. Allmänt SCOR möte i Polen 5-7 september 2016. Hälften av
styrelsen väljs om, nominering senast 4 maj. Presidenterna för IAPSO, IAMAS
och IABO sitter med i SCORs styrelse. Nytt call för arbetsgrupper är ute. Bengt
Karlsson deltar just nu i möte i Skottland, Global Hub om algblommning. SNG
beslutade att J. Rodhe utses till svensk representant till SCOR-mötet i Polen 2016.
SCAR-ärenden:
P. Holmlund rapporterade att Sverige har representation i SCAR, Sheila Kirkwood
är representant för geofysik men vill inte sitta kvar. SCAR har också
representanter i geologi (A. Wåhlin) och biovetenskaper. VR representerar också
Sverige i SCAR, kommunikationen mellan VR och de övriga svenska
representanterna har förbättrats något. Till hösten ska nya representanter
nomineras.
8) G. Schwarz informerade om Rossbypriset. SNG beslutade att utse B. Lund, G.
Marklund och H. Andersson till Rossbykommittén. Kommittén utsåg G. Schwarz
till Rossbyhandläggare.
9) Se punkt 11.
10) SNG beslutade att ta bort denna punkt från den generella dagordningen men att
söka anslag från KVA för Rossbyprisutdelningen de år den sker.
11) Anna Schytt (SVT) informerade om Vetenskapens Världs arbete med att
presentera forskning. För att det ska bli en bra nyhet får det gärna vara:
◦ Svenska forskare som publicerar i bra tidskrift. Meddela i tid!
◦ Det ska vara aktuellt.
◦ Det ska vara relevant, dvs gå att göra begripligt, spela roll, ge aha-upplevelse.
◦ Bra om det finns bilder eller video. Annars ett bra uppslag till bilder/video
som de kan visualisera.
◦ Det ska finnas en forskare att kontakta.

Man måste ge bakgrund. Förklara varför och hur det är nytt.
SNG diskuterade att börja med korta vetenskapliga nyhetsinlägg på mötena. Korta
inlägg med 1-3 bilder, för att informera varandra.
Bör vi lägga ut vetenskaplig information på SNGs hemsida?
◦

12) C. Leck informerade kort från sitt arbete i Forskningsberedningen. Hon
återkommer med mer information till höstmötet.
G. Schwarz informerade om National Geosphere Laboratory (NGL),
Äspölaboratoriet norr om Oskarshamn, som Svensk Kärnbränslehantering nu
driver men kommer att dra sig ur. En långsiktig finansieringslösning sökes.
13) Nästa möte bestäms med Doodle en tisdag, onsdag eller torsdag någon gång
under oktober 2016.
Vid protokollet:
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