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Verksamhetsberättelse för Geografilärarnas 
Riksförening 2011

Under året har verksamheten inom fören-
ingen och dess styrelse i huvudsak präglats 
av insatser för att trygga utgivningen av för-
eningens tidskrift Geografiska Notiser, pre-
sentera föreningen under Skolforum och att 
genom en kampanj öka antalet medlemmar.
 Medlemsantalet minskade under året och 
trots att ett visst antal nya medlemmar till-
kommit understeg antalet medlemmar till 
500 vid årsskiftet 2010/2011.
 Riksföreningens fortbildningsverksam-
het sker främst i Geografiska Notiser och 
inom Kretsarna. GN är en betydande fort-
bildningskälla med olika typer av artiklar 
och notiser innehållande forskning, didaktik, 
pedagogik, debatt, exkursionsberättelser, re-
portage och information om geografihändel-
ser och fortbildningstillfällen inom kretsarna 
och av andra. GN har en viktig recensions-
avdelning. Tidskriften publicerar artiklar om 
geografiska frågor med hela ämnets bredd – 
geografi, kulturgeografi, naturgeografi och 
samhällsplanering. Forskningsreportage, ut-
bildning och samverkan med geografilära-
re på alla nivåer i utbildningssystemet som 
främsta målgrupp. Artiklarna kan vara såväl 
teoretiska som empiriska och omspänna alla 
delar av världen.
 Thomas Borén, huvudredaktör och ansva-
rig utgivare för Geografiska Notiser, med fyra 
nr under år 2011 och (nr 1, 2012) har under 
sin tid som redaktör verkat varmt för geogra-
fin och riksföreningen. Han har initierat Geo-
grafiska tidskriftsfonden och utarbetat en bra 
ekonomisk modell för samarbetet mellan GR 
och Sydsvenska Geografiska Sällskapet, SGS 
för att säkerställa utgivningen av tidskriften 
i framtiden. En modell som slagit väl ut där 
riksföreningen och SGS delar på kostnaden 

för layout, tryck och distribution av tidskriften 
proportionerligt sett till antalet medlemmar.
 Geografiska Notiser publiceras också på 
GR:s hemsida vilket gör de vetenskapliga ar-
tiklarna och de övriga materialet i varje num-
mer tillgängliga på webben ca tre månader 
efter utgivningen.
 Redaktör Eber Ohlsson ansvarar för riks-
föreningens hemsida www.geografi torget.
se samt att sända ut Geografitorgets nyhets-
brev. Eber lägger ner ett stort arbete för geo-
grafin och har genom åren åstadkommit en 
mycket uppskattad och alltid uppdaterad in-
formationssajt med kalendarium, kretsarnas 
evenemang, exkursionstips, mötesdoku-
mentering och Geografiska Notiser för varje 
kvartal. Geografitorget innefattar även lättill-
gängliga länkar och annonser för såväl med-
lemmar som andra geografiintresserade.
 Georg Pålsson ansvara för GR:s medlems-
register och för distribution av Geografiska 
Notiser. Han lägger ner ett noggrant och upp-
skattat arbete genom att kontinuerligt upp-
datera registret, sammanställa statistik över 
antalet medlemmar och förse webbmastern 
med medlems- och adresslistor. Inför en an-
sökan om statsbidrag från Skolverket, ut-
förde han en stickprovsundersökning som 
omfattande 15% av de enskilda medlemmar-
na. Georg ser till att GN når prenumeranter 
inom redaktörens uppgjorda tidsplan.
 Under verksamhetsåret erhölls inget sti-
pendium för fortbildning till ämneslärar-
föreningar från Skolverket. Föreningens 
medlemssammansättning uppfyllde enl. 
stickprovsundersökningen inte ansöknings-
kriterierna. Synpunkter lämnades in till Skol-
verket med anledning av uteblivet bidrag. 
Riksföreningen ansåg att fel ställda kriteri-
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er när det gäller urval inskränker bevakning-
en av hela ämnets bredd. Ämnet undervisas 
av långt fler än nämnda grupp. Föreningen 
bevakar geografiämnet, är en remissinstans 
samt en viktig koppling mellan forskning 
och utbildning, därmed är även högskole- 
och universitetslärare viktiga medlemmar 
som borde medräknas istället för att uteslu-
tas från kriterierna.
 Riksföreningen beviljades ett välkommet 
bidrag från Svenska Sällskapet för Antropo-
logi, SSAG med 30 000 kr för att säkra utgiv-
ningen av Geografiska Notiser.
 Årsmötet beslöt att höja medlemsavgiften 
år 2012 för att ge styrelsen ökad möjlighet till 
mötesverksamhet. Höjning av årsavgiften har 
ej genomförts pga. styrelsens befarande att 
den skulle förorsaka en betydande minskning 
av antalet medlemmar. Styrelsen beslöt i det 
läget att skjuta upp en höjd årsavgift och åter-
uppta diskussionen vid kommande årsmöte.
 Under året har ett förslag utarbetats om 
medlemskap för skolor med ämneslärargrup-
per.
 Riksföreningens styrelse har under året 
inte hållit några sammanträden utan kom-
munikationen inom styrelsen har fortlöpan-

de skett via e-post, telefon, genom besök och 
brev.
 Nationalkommittén för Geografi vid 
Kungliga Vetenskapsakademien har genom-
fört ett sammanträde under året där ordf. del-
tagit. Frågan om resurscentrum för Geografi 
är fortfarande under utredning.

Styrelsen har under året haft följande 
sammansättning:
Annica Grundström, Vilhelmina, ordförande
Karin Book, Malmö, vice ordförande
David Örbring, Malmö, sekreterare
Johanna Jokinen, Stockholm, kassör
Karin Wakeham, Linköping, ledamot
Lena Eskilsson, Helsingborg
Lennart Malmborg, Göteborg
Bosse Hansson, Växjö, suppleant.

Styrelsen vill tacka våra medlemmar för det 
förtroende och stöd de gett oss för att leda 
riksföreningen.

Geografilärarnas Riksförening
Annica Grundström, Ordförande


