Protokoll
Möte med Svenska nationalkommittén för geofysik (SNG)
tisdagen den 11 december 2018, 10.15-14.30
Lokal: Nobelrummet, KVA, Stockholm
Närvarande: C. Leck (ordförande), B. Lund (sekreterare), G. Schwarz, E. Sturkell,
B. Karlsson, R. Roberts, P. Holmlund, G. Björk, S.-Å. Elming
Att göra från mötet:
 S.-Å. Elming tar reda på vad medlemskapen i IUGG, associationerna och SCOR
kostar.
 P. Holmlund tar reda på vad medlemskapet i SCAR kostar.
 SNG genomlyser IUGGs och associationernas arbete.
 P. Holmlund tar reda på mer om geodomerna.
 C. Leck skriver brev till ESC med B. Lund som ny svensk representant.
 Ny punkt på dagordningen i framtiden ”Infomation från Klass V”.
 Förslag på ersättare för H. Andersson. Ersättare beslutas på vårmötet 2019.
Dagordningen:
1) Val av protokolljusterare.
Gerhard Schwarz.
2) C. Leck lägger till en punkt på Övrigt angående Helene Andersson. Dagordningen
fastställdes.
3) Genomgång av protokollet från 2018-03-15. Protokollet är ej justerat, görs efter
rättelser på dagens möte. Protokollet lades till handlingarna.
4) Sittande.
5) Sittande.
6) IUGG-ärenden:


IUGG:





IACS:
IAG:
IAGA:

Möte i Montreal i juli 2019. Abstract senast 18 februari 2019. Medel
från KVA för en representant till mötet. Uruguay har gått med i IUGG.
S.-Å. Elming tar fram siffror på vad medlemskapen i IUGG,
Associationerna, SCOR och SCAR kostar. SNG bestämde att
genomlysa IUGGs och Associationernas arbete samt relevansen av
detta.
P. Holmlund, inget att rapportera.
J. Ågren ej närvarande.
H. Nilsson ej närvarande.







IAHS:
IAMAS:
IAPSO:
IASPEI:
IAVCEI:

B. Arheimer ej närvarande.
C. Leck, inget att rapportera.
A. de Boer ej närvarande.
R. Roberts, inget att rapportera.
E. Sturkell rapporterade från mötet i Neapel i september 2018.
Vulkanrisker, särskilt i Neapelområdet.

7) SCOR-ärenden:
B. Karlsson, H. Andersson och G. Björk har granskat ansökningar och
rekommenderat två projekt. G. Björk rapporterade från ett bra möte i Plymouth.
Organisationen är mycket aktiv. Ett av de projekt Sverige rankade högst fick
pengar. Medel gick till ett projekt för mätning av primärproduktion, ett för
zooplanktonmätningar. 40 000 US dollar per projekt.
SCAR-ärenden:
P. Holmlund berättade att Anna Wohlin är geofysikrepresentant i svenska SCARkommittén. SCAR ligger under VR trots att SCAR ligger under ICSU, vars
svenska deltagande organiseras av KVA. Till SCAR rapporterar de grupper som
är aktiva i Antarktis, SCAR organiserar projekt. P. Holmlund tar reda på vad
Sverige betalar till SCAR.
8) Rossbypriset. På vårmötet 2019 väljs en ny Rossbykommitté, kommittén utser
Rossbyprishandläggare. Nomineringar till priset under hösten 2019.
9) De nya geodomerna. Kan vi använda dessa för att främja geofysik? P. Holmlund
tar reda på mer och distribuerar till SNG.
Geo på Göteborgs universitet har en roll i utbildningen av geografilärare. Hur kan
SNG knyta an till utbildningen?
Fördrag och protokoll till webbsidan, som bör uppdateras.
10) Göran Björk presenterade sitt arbete vid institutionen för Marina Vetenskaper,
Göteborgs universitet. Han jobbar med havsismodellering och oceancirkulation i
Arktis och Antarktis. Institutionen ansvarar för Lovén centret med de marina
forskningsstationerna i Kristineberg och Tjärnö.
11) B. Lund, Uppsala universitet, utses till ny representant till European
Seismological Commission (ESC). C. Leck skriver brev till ESC.
SNG diskuterade sin roll i förhållande till Klass V. SNG önskar mer samordning
med Klass V. SNG beslutade om en ny stående punkt på Dagordningen om
information från Klass V.
H. Andersson vill lämna SNG. SNG tar in förslag på ersättare, inte nödvändigtvis
inom samma område. B. Karlsson och G. Björk anser att det behövs en ersättare
till SCOR-kommittén. En ersättare bestäms på vårmötet 2019.

R. Roberts föredrog situationen runt regeringens strategiska satsningar och SNG
diskuterade forskningsfinansiering.
12) Nästa möte bestäms med Doodle en tisdag, onsdag eller torsdag någon gång
under början av maj 2019. C. Leck och P. Holmlund ger presentationer vid nästa
möte.

Vid protokollet:
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