
Protokoll 
 
Möte för Svenska nationalkommittén för geofysik (SNG) 
onsdagen den 11 oktober 2006, 10.00-12.30 
 
Lokal: FU-rummet, KVA 
 
Närvarande: C. Leck, G. Marklund (ordförande), B. Lund, L. E. Sjöberg, 
G. Schwarz, R. Roberts, K. Borenäs, J. Rodhe (adjungerad) 
 
 
Justerad dagordning 
 
1. Val av protokolljusterare  R. Roberts 
2. Fastställande av dagordning  tillägg: 3 övriga frågor under pkt (9) 
3. Val av ordförande för SNG  C. Leck  
4. Val av sekreterare för SNG  R. Roberts  
 
5. Ledamotsförteckning   detaljerad ny ledamotsförteckning  

cirkulerades för ev korrigeringar  
 

Anders Omstedt, Deliang Chen utgår 
Anna Rutgersson och Johan Rodhe 
föreslås som nya ledamöter i SNG 
 

6. Kort om arbetet bakom bildandet av SNG och dess uppdrag 
• Marklund informerade om arbetsgruppens uppgifter (bilaga 1) 
• Sjöberg skickade ett dokument om arbetet inom 

oceanografikommittén och kopplingen till SCOR (bilaga 2) 
 
7. IUGG-ärenden, representation, möten 

• Marklund informerade om IUGG 2007 i Peruggia, Italien 
• SNG föreslår att Professor Johan Rodhe nomineras till ny 

generalsekreterare för IAPSO för tidsperioden 2007-2011 
• SNG stöder förslaget till nya stadgar för IAPSO, vilket Rodhe 

kommunicerar till IAPSO. 
• Leck rapporterade från IAMAS möte (Joint IGAC/CACGP/WMO 

Symposium, i Kapstaden september, 2006). 
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8. SCOR-ärenden, representation, möten 

På förslag av Sjöberg diskuterades Havsforskningsföreningens årsmöte, 
till vilket KVA tidigare bidragit med 10.000 kr, som delfinansiering för 
inbjudan av en internationellt framstående havsforskare till mötet. 

 
9. Övriga frågor  

• R. Roberts tog upp problemen med försämringen av svensk forskning 
internationellt och svensk forskningsfinansiering. 

 
• L. Sjöberg informerade om beslutet om avveckling av verksamheten 

inom ämnesområdet geodesi vid KTH. SNG uppdrogs att skriva 
stödbrev för denna verksamhet till KTH’s Rektor med kopia till 
Skolchefen för Arkitektur och Samhällsbyggnad. 

 
• Ansökan om medel från KVA för SNG’s verksamhet 

Beslöts att uppdra åt ordföranden / sekreteraren att ansöka om 
medel för (1) resebidrag till SNG-möten (1 resa/ledamot/år om 5000 
kr; (2) bidrag till Svenska Havsforskningsföreningens årsmöte om 
10.000 kr; (3) kostnader för att uppdatera SNG’s hemsida om 5000 kr; 
(4) övrigt (10.000 kr); totalt 30.000 kr  

 
 
10. Tid och plats för nästa sammanträde 28 mars 2007, 10-13, KVA 
   Kallelse utskickas 6 veckor innan mötet, dvs runt 14 februari 
 
11. Information om aktuell, intressant forskning  

• Göran Marklund presenterar rymdverksamheten vid EE, KTH 
• Leck och Marklund uppdrogs att utforma denna punkt, med en 

lämplig mix av ämnesspecifika presentationer (2/möte), tematiska 
diskussioner mm. 

 
 
Vid protokollet 
Göran Marklund och Caroline Leck 
 

 2 


	Protokoll

