
— 49 —

GeoGrafiska Notiser • ÅrGÅNG 71 (2013) • Nummer 2

med hälsning från ordföranden

I år september blir det kalas. Geografilärar-
nas Riksförening fyller 80 år i år och det 
vill vi fira med Geografiseminarium.  Da-
tum är bestämt till fredag och lördag den 
20–21 september. Platsen blir Uppsala. Vi 
hoppas att komma med fortlöpande infor-
mation på hemsidan om detta. Ni kommer 
också finna anmälningsblankett på hemsi-
dan. Se också blänkare nedan.  Vi hoppas 
kunna blicka både bakåt och framåt under 
seminariet. En exkursion i närområdet ut-
lovas också.
 Riksföreningens årsmöte ägde i år rum 
9 mars på Linköpings universitet. En liten 
men intresserad skara deltog och diskute-
rade bland annat visioner för framtiden. 
Det känns angeläget att föreningens med-
lemmar får del av de avgifter som de troget 
betalar in varje år. Som läget är nu går den 
största delen av inkomsterna till utgivning-
en av tidskriften Geografiska Notiser. Det 
är en tidskrift som vi håller högt. Artiklar-
na håller hög kvalitet och används i olika 
undervisningssammanhang.  Dock funde-
rar styrelsen över om det inte går att spri-
da Notiserna som lösenordsskyddad pdf. 
På så sätt sparar vi in tryckeri – och porto-

kostnader. Det är kostnader som kan kom-
ma kretsarna till del. Redan nu finns Noti-
serna som pdf på hemsidan.  Vi kommer 
dock naturligtvis se till att ingen medlem 
ska bli utan Notiserna. Vi kommer att ge 
fortlöpande information i detta ärende.

Väl mött till Uppsala den 20–21 
september!
Vänligen Karin Wakeham

*
Geografiseminarium 20–21 september. 
Uppsala universitet.
Geografi – ett ämne i förändring?

Geografilärarnas Riksförening firar 80 år 
och blickar bakåt och framåt.

Välkomna att fira!

Kostnad 1200 kronor. (Del av semina riet 
kan också bokas). Program och anmäl-
ningsblankett finns på hemsidan www.
geografitorget.se från och med 15 maj.

Mer information fås av karin.wakeham@
liu.se

Geografilärarnas Riksförening på Twitter

Nu finns GR på Twitter. Det är sekr David 
Örbring som sköter om twittrandet. Du hit-
tar oss på: @geografitorget

//David Örbring, sekr i 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 uppdatering-

arna, kallelser till möten, föredrag, exkursioner och annat.

Södra kretsen
– Söndagen den 26 maj 2013
Södra kretsen inbjuder till exkursion i Vatten
riket..När: Söndagen 26 maj, kl 9.0013.00. 
Hur: Båtsafari med naturoch kulturupplevel-
ser. Se även: www.landskapet.se
www.vattenriket.kristianstad.se/plats/info.
php
 Medtag eget fika. Samåkning från Malmö 
och Lund kan eventuellt samordnas.
Var: Samling i Tivoliparken – mittemot Na-
turum  i Kristianstad, kl 8.50.
 Anmälan senast 25 april på mail: magnus-
grahnlund@hotmail.com och genom att sät-
ta in 400 kronor på kontonummer: 82149, 
974 575 2031 (Swedbank, André Gillborg). 
Glöm inte att ange ditt namn vid inbetalningen.

Stockholmskretsen – Torsdagen den 
6 juni – söndagen den 9 juni 2013
FNSiNfo - Resa till Gotska Sandön
 År 1910 invigdes Sveriges första national-
parker. Bland dem fanns en liten del av Got-
ska Sandön, några km² på Västra sidan. 
 Det dröjde till år 1963 innan hela ön blev 
nationalpark, trots hängivet arbete av bl a Al-
bert Engström. Men det betyder att i år är det 
50årsjubileum! Riktigt lika länge har inte 
FNSiN åkt till Ön, men vi har gjort det i up-
pemot 40 år. 
 Vi gör det i år igen, i början av juni när 
nätterna är ljusa, backsipporna och svärds
sysslan och kanske även rödsysslan blom-
mar och det är gott om passerande fågel. Vi 
far ut torsdag den 6 juni och hem på söndag 

9 juni. Under dagarna på Ön har vi ett inten-
sivt (men frivilligt!) vandringsprogram, bl a 
vandring runt hela ön 25–30 km mest längs 
de underbara stränderna. Det är möjligt att gå 
med en bit och återvända hem på egen hand, 
stigarna är väl skyltade. 
 Plats finns f n kvar i eget tält (1 330 kr för 
resa + 3 nätter) och i tvåbäddsrum i stuga 
med eget kök (4 400 kr för två personer). An-
dra boendealternativ är 3 och 4bäddsrum i 
stuga, dito i ”vandrarhemmet” utan eget kök, 
hyrtält – kan sannolikt ännu läggas till.
 Vill du uppleva Ön så hör av dig tilll mig! 
Erik Elvers, mejl: e.elvers@bredband.net

Vänerkretsens exkursion och 
årsmöte 2013
Vänerkretsen inbjuder till exkursion och års-
möte i Hagfors lörd 21 september 2013. Vi 
samlas vid Stadshuset i Hagfors, adr Dala-
vägen 10, kl 09.15. Parkering finns SV om 
Stadshuset.

Program
09.15 Samling, fika, info om dagen, Stadshuset 

i Hagfors
09.30–10.30 Näringsliv o samhälle, Stadshuset 

i Hagfors
10.45–12.45 Studiebesök järnverket, Uddeholm 

Tooling
13.00–14.00 Lunch och årsmöte, Bruksmästar´n
14.00–14.20 ”Kulturkvarten”, Monica Z museet
14.30–15.15 Studiebesök, Järnvägsmuseet
15.30–ca 16.30 Guidad rundvandring, Udde-

holms herrgård
Ca 16.30 Utvärdering, avslutningsord, Kapellet 

vid herrgården
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Dagens program är fokuserat mot två om-
råden: Näringslivsutveckling i en liten 
kommun som Hagfors samt Uddeholms-
bolaget förr och nu. Det är intressant även 
för lärare som undervisar i andra ämnen 
än geografi. Sprid gärna inbjudan till Dina 
kollegor i samhällsorienterande ämnen 
och hälsa dem välkomna att delta!
 Anmäl att Du deltar senast 11 sept 
till  Ann EngströmÅberg: ann.engstrom-

aberg@telia.com, tfn 0584124 23 eller till 
Bengt Bengtsson: tbb@bredband.net, tfn 
054-250 04 89.
 Kostnad för mat och museibesök ca 150 
kr per person. V g meddela om Du vill ha 
särskild kost vid lunchen.

Välkomna till Hagfors!
Bengt Bengtsson, Bo Forsström, Lars 
Seger palm

notiser

Naturskyddsföreningen i Stockholms 
län
Stockholmskretsen tipsar
Ladda ner Naturkalendern för april 2013 
med information om aktiviteter för Natur-
skyddsföreningen i Stockholms län.
Karin Schmidt, Kommunikatör
Naturskyddsföreningen i Stockholms län
Norrbackagatan 80, 113 41 Stockholm
mobil 070579 00 55, vx 08644 52 70

Tisdagen den 28 maj–måndagen den 3 juni 
2013 –  FNSiNfo – Samfundet Sverige
Fär öarna anordnar en resa till Färöarna.
 Se föreningens sajt www.samfundet
sverige-faroarna.se.
(Det gäller, förstås, samma regel för Sam-
fundet som för oss att man måste vara med-
lem i den arrangerande föreningen för att 
delta i flerdagsresor för att den inte skall 
betraktas som resebyrå och nödgas ställa 
resebyrågaranti.)

Call for sessions
– 5th Nordic Geographers’ Meeting
Dear colleagues.
We are pleased to inform you that the 5th 
Nordic Geographers’ Meeting will be held 
in Reykjavík Iceland, 11 – 14 June 2013. 
 The organisers of NGM 2013 invite 
members of the geographic community, 
as well as others dealing with geographi-
cal issues, to propose sessions for the con-
ference. We welcome proposals that relate 
to the full range of geographic inquiry; hu-
man or physical geography, geographic 
methodologies etc. 
 The theme of the conference is Respon-
sible Geographies. See http://conference.
hi.is/ngm2013/conference-theme for a de-
scription.
 The conference will be organised in 1½ 
hr timeslots. Sessions may use more than 
one timeslot, depending on the number of 
presenters. In addition to the usual confer-
ence format with separate paper presen-
tations, alternative sessions (e.g. panels, 
workshops) are welcomed. 
 Please email your proposal to 
ngm2013@hi.is before 30 September 
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2012. The organising committee will re-
view the proposals and respond to the ses-
sion organisers. 
 Call for individual papers for each ses-
sion will be opened in November 2012. 
The session organisers will receive and re-
view the abstracts for papers. If you have 

any questions, please check the conference 
website, http://conference.hi.is/ngm2013. 
 For any further information, feel free to 
contact us by emailing to ngm2013@hi.is. 

Please forward this call to other mailing 
lists and colleagues.

kontakt med kretsarnas styrelser

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

Södra kretsen
Ordförande: Magnus Grahn, Ö Vallgatan 
5 B, 22361 Lund, mejl: magnus.grahn@
uvet.lu.se

Stockholmskretsen
Ordförande: Gunvor Larsson, Furunäsvä-
gen 12, 181 43 Lidingö, tel: 08765 5307, 
mejl: gula@enskildagymnasiet.se

Östra kretsen
Ordförande: Pia Anderson, Kungsbro 
Grindtorp 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: 
0584124 23, 07055016 02, mejl: ann.
engstrom-aberg@telia.com

Västra kretsen
Ordförande: Anneli AnderssonBerg (Ka-
trinelundsgymnasiet), Haga Nygata 29 A, 
413 01 Göteborg, tel: 03113 39 96, 0704 
156085, anneli.andersson.berg@educ.go-
teborg.se

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


