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med hälsning från ordföranden

I förra numret av Geografiska Notiser tacka-
de ordförande Annica Grundström, Thomas 
Borén för hans insatser som huvudredak-
tör. I detta nummer är det Annica som tack-
as tusenfalt för sina insatser som ordförande 
och vice ordförande i GR. I mer än tio år har 
Annicas envishet, humor och engagemang 
kommit att bli synonymt med GR för många 
av Sveriges geografer. TACK, Annica!
 Vad händer nu? Vem är den nye ordfö-
randen? Vilka är de övriga medlemmarna i 
styrelsen?
 Den nye ordföranden, d v s undertecknad, 
är stolt och samtidigt lite nervös inför det-
ta nya uppdrag. Jag har suttit med i styrelsen 
under en längre tid och har sett hur fören-
ingen har tappat medlemmar, vilket har varit 
tråkigt. Dock har jag också upplevt hur GR 
har fått nya medlemmar med nya perspektiv 
på geografiämnet och geografiundervisning. 
Det senare är en utveckling som kan leda till 
intressanta diskussioner, förhoppningsvis på 
Geografitorget.se, eller i Notiserna.
 Under året som gått, 2011, har vi upp-
levt förändringar i skola och lärarutbildning-
ar. Dessa förändringar kommer förmodligen 
leda till ett ökat behov av att finna en geogra-
fisk identitet som geografilärare. Här har GR 
en viktig funktion att fylla. Geografiämnet 
har under det senaste året debatterats flitigt 
och understundom ensidigt i media. Vi som 
geografer måste se till att ämnet lyfts fram 
som något mer än namngeografi. Genom ett 
aktivt deltagande i debatt på lokal och natio-
nell nivå kan vi synlig- och tydliggöra geo-
grafiämnet. Genom kretsarnas verksamhet 
kan GR bli en plats där geografer möts fy-
siskt och får ny energi. På Geografitorget.se 
kan vi mötas virtuellt och få inspiration och 
måhända nya perspektiv.

 Geografi är både världens och framti-
dens ämne, ett ämne som är dynamiskt och 
mångfacetterat. Det är fantastiskt roligt att 
undervisa i geografi och uppleva hur elev-
er/studenter lär sig läsa landskap och ifråga-
sätta det som de tidigare tagit för givet. Jag 
har haft förmånen att undervisa barn i åldern 
0–7, 11–18 och universitetsstudenter. Alla 
har inte haft min passion för geologi, plats-
begrepp och stadsplanering, men en nyfiken-
het för omvärlden har alla haft. Hur kan vi 
bygga vidare på denna nyfikenhet? Kommer 
nationella prov att påverka undervisnings-
metoder och stoffurval? Kommer regional-
geografi att ta ett steg tillbaka till förmån för 
geografiska processer och hållbarhetsfrågor? 
Hur får vi fler studenter att vilja läsa geogra-
fi vid högskolor och universitet?
 En spännande tid ligger framför oss geo-
grafer, och vi behöver bli fler i GR. Detta 
är en av de utmaningar som ligger framför 
GRs nya styrelse. En annan utmaning, för-
visso kopplad till antalet medlemmar, är eko-
nomin. Tack vare ett generöst bidrag från 
SSAG kan Notiserna fortsätta sin kvartalsvi-
sa utgivning, TACK! GR kommer att behö-
va hitta nya samarbetspartner och undersöka 
olika former av medlemskap. Återigen vill 
jag uppmana er medlemmar att göra er hör-
da och dela med er av era tankar. Tag kontakt 
med oss i styrelsen – vi är till för er! I kom-
mande nummer av Notiserna kommer styrel-
sens medlemmar att presenteras.
 Avslutningsvis vill jag tacka för ert för-
troende och uttrycka min förhoppning om en 
livfull förening med högt i tak.

Karin Wakeham, ordförande 
Geografilärarnas Riksförening
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kretsar kallar

Mycket av kretsarnas verksamhet annonseras först och ibland endast på Geografilärarnas 
riksförenings sajt www.geografitorget.se. Via sajten går det också att prenumerera

(gratis) på Geografitorgets Nyhetsbrev och på det sättet få information om de senaste
uppdateringarna, kallelser till möten, föredrag, exkursioner och annat.

Kronobergskretsen
Kronobergskretsen inbjuder till vis-
ning av kraftvärmedverket SANDVIK 
i Växjö Onsdagen den 25 april kl 17.00.
Vi blir guidade av bolagets v. ordf Carl-
Olof Bengtsson, som även redovisar pla-
nerna på ett nytt biobränsleeldat aggregat 
SANDVIK 3. Samling vid entrèn kl 
17.00. Mer info genom Peter Bengtsson 
peter.l.bengtsson@home.se.

Välkomna! 
Styrelsen för Kronobergskretsen

Stockholmskretsen
Onsdagen den 25 april 2012 - FNSiNfo
Föredrag på ABF, På ABF Sveavägen 41 
kl.18:00
Arrangör: Global utmaning och Klimat 
Aktion

Förbundet för Ekoparken, FFE:s årliga 
guidade båttur i Kungliga Nationalstads-
parken, torsdag 26 april 2012 kl 18:00–
20.30. FNSiN är, tillsammans med ca 50 
andra föreningar, medlem i Förbundet för 
Ekoparken (FFE). Det betyder att våra 
medlemmar är välkomna att följa med på 
den båttur som FFE ordnar varje vår. Färd-
fakta: Tur och retur Strömkajen vid Grand 
Hotel. Start 18.00, åter senast 20.30. Pris: 
140 kr, samlas in ombord. Cafeteria finns 

med kaffe och bullar mm. Matig smörgås 
inkl lättöl, läsk eller loka för 50 kr, förbe-
ställes vid anmälan enligt nedan. Anmä-
lan till Birgitta Bergquist, helst på mejl: 
 birgitta.bergquist@naturvetaren.se eller 
tel: 08 15 43 42.

OBS! Ange vid anmälan; antal personer, 
telefon, mejladress samt om paket med 
dryck och matig smörgås önskas för 50 kr.

Vänerkretsen
Vänerkretsens årsmöte och  exkursion 
sker i år den 22 september. Vi samlas i 
Strömstad, på parkeringen i centrum Udden 
norra hamnen, gratis parkering i septem-
ber. Samling kl 9.30 för fika och fralla. 
Det gäller att klara tiden här för att avfärd 
med färja till Nordkoster sker kl 10.20. 
Kosterhavets nationalparks chef, Anders 
Tysklind, kommer att guida oss om mil-
jö och geologi under och ovan vattenytan. 
Lunch avnjuts på restaurang Strandkanten 
på Nordkoster. Anmälan om deltagande 
görs senast 11 september till Leif Granath 
0522-71525, leif.granath@gmail.com, eller  
Ann EngströmÅberg 0584-12423, ann.
engstrom-aberg@telia.com.
Hälsningar

Ann Engström-Åberg



— 55 —

GeoGrafiska Notiser • ÅrGÅNG 70 (2012) • Nummer 2

Södra kretsen
Falsterbonäset – Hur påverkar stigan-
de havsnivåer Falsterbohalvön och vår 
kulturmiljö?
 Samling fredagen den 4 maj kl.14.00 på 
Storgatan 9 i Falsterbo. Vi startar med fika 
och samtal om Falsterbonäset och konse-
kvenserna av stigande havsnivåer. Därefter 
åker vi till Möllevallen i Skanör för att se 
på den påbörjade invallningen.

 Anmälan görs till bengtnilven@hot-
mail.com senast den 27 april – kostnad 100 
kr. Samkörning från Lund och Malmö kan 
ev. ordnas markera det vid anmälan
 För mer information se www.geografi-
torget.se

Välkomna! 
Bengt Nilven, 
ordförande i Södra kretsen

Skogs-GIS

ULI Geoforum, branschorganisationen 
inom geografisk IT, hälsar varmt välkom-
men till SkogsGIS 2012 – ett seminari-
um som vänder sig till alla som har skog 
inom sitt verksamhetsområde, är intresse-
rade av ny teknik och vill knyta kontak-
ter inom branschen. Tid: 24-25 april 2012. 
Plats: Stockholm. Anmäl på webbplatsen 

för SkogsGIS 2012.
Extra – SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, 
anordnar hösten 2012 en distanskurs i laser-
skanning och digital fotogrammetri i skogs-
bruket, inriktad mot yrkesverksamma och 
studenter.

Vänliga hälsningar
ULI Geoforums kansli

Eurogeo

Fredagen den 1 – söndagen den 3 juni 
2012 Konferens EUROGEO
EUROGEO har utlyst call for abstracts 
till sin konferens i Dublin 1–2 juni 2012, 
med exkursion den 3 juni. Temat för 
konferensen är “Geography and Global 
Understanding: Connecting the Sciences”. 
Läs mer på www.eurogeography.eu

Söndagen den 23 - fredagen den 28 sep-
tember 2012 - EUROGEO
A free Comenius training course for 
(European) teachers 23-28 September 
2012, Salzburg University. The digital-
earth Project announces a free teacher 

training course on ”digital-earth.eu: geo-
media and citizenship in school educa-
tion” Visit: http://www.eurogeography.eu/
digital earth/2012-de-course/digital-earth-
course-sept-2012.html to find out how to 
apply. Deadline for Comenius applications 
to your National Agency is 30 April 2012. 
Please forward to teachers and trainers 
who may be interested in attending

Karl Donert
President, EUROGEO 
eurogeomail@yahoo.co.uk  
Director: European Centre of 
Excellence: digital-earth.eu
(www.digital-earth.eu)
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kontakt med kretsarnas styrelser

Fullständiga uppgifter om kretsarna, deras styrelser och verksamhet finns på
www.geografitorget.se

Södra kretsen
Ordförande: Bengt Nilvén, Prästvägen 4, 
247 45 Torna Hällestad, tel: 0730-35 32 
49, mejl: bengtnilven@hotmail.com

Stockholmskretsen
Ordförande: Gunvor Larsson, Furunäsvä-
gen 12, 181 43 Lidingö, tel: 08-765 5307, 
mejl: gula@enskildagymnasiet.se

Östra kretsen
Ordförande: Pia Anderson, Kungsbro 
Grind torp 2, 590 75 Ljungsbro, tel 013-
663 89, mejl:  piaan613@gmail.com

Vänerkretsen
Sekreterare och kassör: Ann Engström-
Åberg, Hjortronstigen 2, 695 30 Laxå, tel: 
0584-12423, 070-55016 02, mejl: ann.
engstrom-aberg@telia.com

Västra kretsen
Ordförande: Anneli Andersson-Berg 
(Katrine lundsgymnasiet), Haga Nygata29 
A, 413 01 Göteborg, tel: 031-13 39 96, 
0705-193 996, anneli.andresson.berg@
educ.goteborg.se

Kronobergskretsen
Ordförande: Peter Bengtsson, Västerports-
vägen 22, 352 62 Växjö, mejl: peter.
bengtsson@personal.tingsryd.se

Geografiska Förbundets vårprogram 2012

Tisdag 29 maj: Geocaching – skattjakt i Stockholm
Tid: 18.00 till ca 20.00, därefter bjuder förbundet på enkel fika i någon stadspark om väd-
ret tillåter.
Mötesplats: meddelas vid anmälan.
Är du nyfiken på att prova geocaching? Visste du att det runtom i världen finns små göm-
mor som vi kan hitta med hjälp av en vanlig smartphone? Vi testar några olika typer av 
GPS-utrusning och smyger oss ut på jakt efter skatter tillsammans.
Anmälan görs i första hand till geoforbundet@gmail.com eller via telefon 0731-508634 
till Camilla Eriksson. Meddela vid anmälan om en egen GPS/smartphone medtas.


