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Riksföreningen 75-årsjubilerar i år! 
Nu har planeringen kommit så långt när det 
gäller Geografiseminariet i september att 
ett detaljerat program finns på vår hemsida. 
Geografiseminariet är ett samarrangemang 
med Nationalkommittén för Geografi vid 
Kungliga Vetenskapsakademien. 

Genom åren har geografiseminarierna 
samlat intresserade från hela landet. Nu 
har vi gått »varvet runt» med seminarierna 
inom kretsarna och återigen är det Södra 
kretsens tur att stå för värdskapet. Program-
inriktningen växlar från plats till plats där 
även lokala geografiska förutsättningar tas 
tillvara under exkursioner och ger uppslag 
till lärare och undervisning, som förmedlar 
kunskapen vidare. 

Öresundsregionen är synnerligen intres-
sant ur ett miljöperspektiv. Under semina-

riet vi får följa expansionen och dess förut-
sättningar samt konsekvenser avseende na-
tur, infrastruktur, boende, arbete och miljö, 
genom föredrag och guidning i Malmö och 
Köpenhamn under seminariets tre dagar.

Södra kretsens dagsaktuella program in-
går i UNESCO:s och Internationella Geo-
logiunionens (IUGS) satsning International 
Year of Planet Earth, geovetenskap i män-
niskans tjänst. Inför Geografiseminariet i 
Öresundsregionen den 25–27 september 
inbjuds även SSAG:s medlemmar med 
förhoppning om ökad framtida samverkan 
mellan föreningarna.

Geografiseminariet är också ett fantas-
tiskt tillfälle att mötas och fira riksförening-
ens 75-års jubileum! 

Annica Grundström
ordf Geografilärarnas Riksförening

med hälsning från ordföranden

nytt på geografitorget.se

På vår sajt www.geografitorget.se finns nu-
mera Geografiska Notisers alla innehålls-
förteckningar, från första numret 1943 till 
dags dato. Webbredaktören har även skan-
nat alla befintliga register för GN, vilket 
innebär att registren för 1943–57, 1958–65, 
1966–70 och sedan årsvis till och med 1980 
finns här.

På samma sajt finns även registret för 
Svensk Geografisk Årsbok 1925–34. Det 
finns planer på att senare lägga in de res-
terande registren 1935–50 och 1951–1984, 
om de dessförinnan inte har blivit tillgäng-
liga på någon annan sajt.

Eber Ohlsson
webbredaktör Geografitorget.se
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Östra kretsens årsmöte 
– En lysande framtid?
Östra kretsens medlemmar kallas till års-
möte onsdagen den 12 mars kl 18.30 på 
Folkungaskolan, Linköping. Efter mötet 
håller Helena Krantz, universitetslektor, ett 
föredrag med rubriken »En lysande fram-
tid? Hushållens användning av belysning 
i ett resursperspektiv». Föredraget hand-
lar om ett pågående forskningsprojekt vid 
Linköpings universitet. I anslutning till 
föredraget ordnas eftersits med enklare 
förtäring för en mindre summa. Anmälan 
om deltagande senast fredagen den 7 mars 
till Christina Andersson, tel 013-1410 59, 
e-post: christina.andersn@gmail.com. Se 
också Riksföreningens hemsida för ev mer 
information. Välkomna!

Christina Andersson 
ordförande Östra kretsen

Södra kretsens årsmöte 
– Har elefanten börjat dansa?
Den 5 april kommer universitetsadjunkt 
Inge-Marie Svensson (inge-marie.svens-
son@mah.se) tillsammans med ordföran-
den i södra kretsen Bengt Nilvén att hålla 
en föreläsning under rubriken: »Har elefan-
ten börjat dansa? Indien i förändring och 
utveckling». Inge-Marie Svensson ansvarar 
tillsammans med sin kollega Maja Lundahl 
för en sidoämneskurs på lärarutbildningen 
som heter »Möte med u-land». Under 14 
år har de tillsammans med studenter utfört 
fältarbete i byar i norra Tamil Nadu samt i 
Kerala. Ett år deltog Bengt Nilvén. Erfaren-
heter från dessa 14 år kommer att vara ut-
gångspunkten för föreläsningen. Adressen 

är Nordenskjöldsgatan �0 i Malmö. Anmäl 
deltagande senast 31 mars till bengtnilven@
hotmail.com Välkomna!

Program: 
10.00–10.45 Årsmöte för Södra kretsen
11.00–11.45 Föredrag om Indien
12.00–13.00 Lunch med indisk mat som  
 Riksföreningen bjuder på.
13.00–13.30 Föredrag om Indien
13.45        Årsmöte för Riksföreningen

Inge-Marie Svensson

Västra kretsens årsmöte 
– Föredrag om Island!
Västra kretsen har kombinerat möte och 
årsmötesförhandlingar torsdagen den 3 april 
klockan 18.30. Britt-Louise Ivarsson berät-
tar om Island. Vi träffas på Sörgårdsskolan, 
Hökegårdsgatan 16 i Mölndal. Stombuss 19 
passerar utanför skolan. Anmäl deltagande 
till Lennart Malmborg tel 031-88 09 67 el-
ler e-post lennart.malmborg@telia.com se-
nast tisdagen den � april. Välkomna!

Lennart Malmborg
ordförande Västra kretsen

Kronobergskretsen 
– Nya Guinea och Berlin!
Kretsmöte tisdag 8 april då »äventyrsrese-
nären» Rolf Elmquist berättar och visar bil-
der från Nya Guinea. Kl 19.00 i sal K 2054 
på Växjö universitet! Välkomna!

Berlinexkursionen 15–19 juni! Anmäl-
ningstiden är förlängd till � april. Anmäl 
dig till vår kassör Bosse Hansson (e-post: 

kretsarna kallar
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bosse.hansson@vxu.se). Program och pris 
se GN 2007 nr 4. Medlemmar från alla kret-
sar är välkomna att delta!

Peter Bengtsson
ordförande Kronobergskretsen

Stockholmskretsens årsmöte 
– Klimatkritik & kretsutbyte!
Årsmöte med klimatföredrag torsdagen 
den 10 april kl 17–19 ca. Föredragshållare: 
Fred Goldberg, Stockholm, docent KTH. 
Plats och programpunkterna meddelas på 
Geografitorget.se ett par veckor innan. Ta 

gärna med Dig intresserade kollegor och 
vänner. Föredraget handlar om sådant som 
det inte talas så mycket om i klimatdebat-
ten, bla kritik mot IPCC. Välkomna på en 
aktuell diskussionskväll!

Kretsutbyte! Låt varje krets träffa en 
annan krets detta år! Vad säger tex Östra 
kretsen om att träffa oss i Stockholm? Kom 
till vårt årsmöte eller kontakta mig för att 
diskutera datum. Övernattning kan alltid 
ordnas för 2–3 personer hemma hos mig. 
Jag sätter igång... vem  fångar upp idén?

Gunvor Larsson
ordförande Stockholmskretsen

Strul med Geografiska Notiser 
2007, nr 4
I samband med utsändningen av Geogra-
fiska Notiser 2007 nr 4 upptäckte vi – tyvärr 
för sent – att ett stort antal exemplar troligen 
inte är som de skall vara. Bokbinderiet har 
definitivt inte stått upp till de krav man kan 
ställa. Detta har medfört att sidorna 1–2 och 
51–52 helt enkelt saknas i vad vi misstänker 
ett flertal exemplar. Eftersom »felet» upp-
träder slumpmässigt har vi ingen aning hur 
många som nu fått ett »stympat» exemplar. 

Hur löser vi problemet för dig som fått 
ett felaktigt exemplar? Hör av dig till under-
tecknad, så skall jag ordna så att du får dig 

tillsänt ett »helt» exemplar av GN 2007, nr 4. 
Du kan nå mig på något av följande sätt: 
 1) Skriv till: Ulf Erlandsson, 
 Kulturgeografiska institutionen, 
 Sölvegatan 12, 223 62 Lund.
2)  ring till mig: 046-222 8414, 
 046-73 53 37 eller 0708-73 53 37  
3)  mejla till: ulf.erlandsson@keg.lu.se eller
 ulf.erlandsson@glocalnet.net 

Vi kan inte annat än beklaga det som hänt 
men hoppas att problemet skall lösas på 
bästa sätt. 

Ulf Erlandsson
kassör 

kretsarnas styrelser

• • • viktigt meddelande! • • • 

Norra kretsen
Ordförande: Erland Jonsson, Generals-
gatan 12B, 903 36 Umeå, e-post: erland.
jonsson@umea.se; sekr: Lisbeth Engman, 

Snipgränd 108, 906 24 Umeå, e-post: lis-
beth.engman@umea.se; kassör: Kerstin 
Öström, Träsnidaregatan 6B, 903 32 
Umeå, e-post: kerstin.ostrom@hotmail.
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com; ledamöter: Mauno Lassila, Björn-
vägen 28, 906 43 Umeå, e-post: mauno.
lassila@geologist.com; Anita Gustaf-
son, Rödhakevägen 62B, 906 51 Umeå, 
e-post: anita.gustafsson@tuppkammen.se; 
inlandsombud: Annica Grundström, Tall-
åsvägen 21, 912 31 Vilhelmina, e-post: 
annica.gr@vilhelmina.com.

Stockholmskretsen
Ordförande: Gunvor Larsson, Furunäsvä-
gen 12, 18143 Lidingö, tel: 08-765 53 07, e-
post: gula@enskildagymnasiet.se; vice ordf: 
Kristina Hansson; sekr: Ewonne Ekmyr-Gö-
ranssson; kassör: Gunilla Wahlberg Åberg; 
ledamot: Sickan Karlsson-Björkman.

Kronobergskretsen
Ordförande: Peter Bengtsson, Västerportsvä-
gen 22, 352 62 Växjö, e-post: peter.bengtsson@
personal.tingsryd.se; vice ordf: Manne Anders-
son, Madvägen 3, 352 49 Växjö; sekr: Johan 
Kåberg, Stockvedsvägen 2, 352 44 Växjö, 
e-post: johan.kaberg@procivitas.se; kassör: 
Bosse Hansson, Löparevägen 16, 352 51 
Växjö, e-post: bosse.hansson@vxu.se; leda-
möter: Ulf Nilsson, Erik Näsström, Ingemar 
Svensson och Britt Söderling. 

Västra kretsen
Ordförande och kassör: Lennart Malmborg 
(Djupedalsskolan), Tjäderstigen 13, 435 43 
Pixbo, tel: 031-88 09 67, 0706-66 09 67, e-
post: lennart.malmborg@telia.com; vice 
ordf: Kristina Ahlsén (Mimers Hus Gym-
nasium), Göteborg, tel: 031-778 8419, e-
post: kristina.ahlsen@kungalv.se; sekr: Olis 
Oljelund, tel: 031-24 95 87, 0733-86 07 86, 
e-post: olis.oljelund@utb.harryda.se; leda-
möter Ulf Atlestam (Sandeklevsskolan), 

e-post: ulf.atlestam@home.se och Anneli 
Andersson-Berg (Frölundagymnasiet), e-
post: anneli.berg.583@gbgsd.se 

Vänerkretsen
Ordförande: Gunnar Odenkrants, Smedje-
gatan 10A, 695 32 Laxå, tel: 0584-106 48; 
vice ordf: Anders Tidström, Kilsgatan 
6A, 703 54 Örebro; sekr och kassör: Ann 
Engström-Åberg, Hjortronstigen 2, 695 30 
Laxå, tel: 0584-106 48, 070-55016 02, e-
post: ann.engstrom-aberg@suf.laxa.se

Södra Kretsen
Ordförande: Bengt Nilvén, Prästvägen 4, 
24012 Torna Hällestad, e-post: berngtnilven@
hotmail.com, vice ordf: Lena-Maria Peters-
son, Markörvägen 24, 226 49 Lund, e-post: 
lena-maria.petersson@katedralskolan.lund.
se; sekr; Mette Thorsen-Trondman, Rege-
mentsgatan 33A, 217 53 Malmö, e-post: 
mette.thorsen@pub.malmo.se; kassör: Ulf 
Erlandsson, Kaprifolgatan 5, 244 60 Furu-
lund, e-post: ulf.erlandsson@keg.lu.se; le-
damöter: Linda Borg-Arnell, Rydebäck och 
Rickard Runnerstedt, Åkarp.

Östra kretsen
Ordförande: Christina Andersson, Mörners-
gatan 4, 582 25 Linköping, tel: 013-1410 59, 
e-post: christina.andersn@gmail.com; sekr: 
Katarina Johansson, Söderbergavägen 19, 
163 46 Spånga, tel: 08-742 74 68, e-post: 
katjo263@student.liu.se; kassör: Karin San-
dén, Bygdegatan 407, 583 31 Linköping, tel: 
013-2128 79, e-post: karin.sanden@bredband.
net; ledamot: Björn Segrell, Fasangatan 52, 
582 37 Linköping, tel: 013-28 28 20, e-post: 
bjose@team.liu.se


