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Protokoll 
Geografilärarnas Riksförening (GR) årsmöte 2018, 17 mars kl 14:00  
Plats: Stockholms universitet U10, Geohuset  
 
Närvarande: David Örbring, Johanna Jokinen, Lotta Dessen Jankell, Anders Fridfeldt, Kerstin 
Dahlin, Gunilla Granath Zillén, Göran Dessen.  
 
 
§ 1. Mötet öppnas av David Örbring 
 
§ 2. Till ordförande för mötet väljs David Örbring 
 
§ 3. Till sekreterare för mötet väljs Lotta Dessen Jankell 
 
§ 4. Till protokolljusterare Gunilla Granath Zillén och Kerstin Dahlin 
 
§ 5. Årsmötet godkänner kallelsen  
 
§ 6. Årsmötet godkänner av dagordningen  
 
§ 7. Ordförande presenterar verksamhetsberättelsen. Årsmötet godkänner efter följande 
justeringar verksamhetsberättelsen:  

- Mening om att lärare etablerats via Facebooksidan ska omformuleras då det är oklart 
om det går att komma åt sidan i nuläget via Geografilärarnas Riksförbunds hemsida 

- Lagt till ordet ”med” i meningen Föreningen har fortsatt arbetet ”med” en 
Facebooksida…...  

- näst sista stycket kontakter justeras till kontakt.   
 
§ 8. Redogörelse av den ekonomiska rapporten genomfördes av Johanna och David. Den 
ekonomiska rapporten godkändes, under förutsättningar att revisorerna godkänner. Styrelsen 
inväntar revisorernas berättelse. 
 
§ 9. Årsmötet beviljar ansvarsfrihet för styrelsen.  
 
§ 10. Förslag till budget presenteras och diskuteras. Styrelsen tog inga beslut.  
 
§ 11. Till ordförande i föreningen och styrelsen valdes på ett år: David Örbring 
 
§ 12. Till ordinarie ledamöter valdes på två år: Lotta Dessen Jankell och Johanna Jokinen 
 
§ 13. Till ordinarie ledamöter valdes på ett år: Åsa Colliander Celik och Karin Wakeham 
 
§ 14. Till suppleanter valdes: Kerstin Dahlin och Lars Arvidsson  
 
§ 15. Till revisorer jämte ersättare valdes: Jan Erik Nilsson och ersättare Peter Bengtsson 
(revisor för Kronobergskretsen)  
 
§ 16. Till förtroenderådet väljs sittande. David Örbring arbetar fortlöpande med arbetet som 
påbörjades förra året med att se över förtroenderådet.   
 

protokoll från årsmötet

Geografilärarnas Riksförening har haft årsmöte. Protokollet från årsmötet ser du nedan med 
reservation från ändringar i justeringen. När det gäller avgiften för studenter så behöver ytter-
ligare beslut tas om när den nya avgiften ska börja gälla.
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§ 17. Till valberedning valdes Ingemar Svensson och Anders Fridfeldt. 
 
§ 18. Förslag till fastställande av årsavgift: Ordinarie: 300:-,  Pensionär: 200:-, Student: 90:-, 
Gruppmedlemskap: 400:-. Styrelsen får i uppdrag att se över avgifterna. Utvärdera 
gruppmedlemskap och besluta vid konstituerande möte om vilka avgifter som ska gälla.  
 
§ 19. Beslut fattades om att stipendier införs på 20 000 / år. Ansvar ges till styrelsen att 
korrigera hur ansökan ska formuleras utifrån följande förslag: Kartböcker och nya läromedel 
tas bort som saker pengarna kan gå och i stället föreslås: projekt tillsammans med externa 
aktörer, projektering och genomförande av samarbetsprojekt mellan skolor nationellt 
alternativt internationellt. Förslag gavs även att flytta sista ansökningsdatum till 30 augusti. 
Samt att lägga till att besked ska ges till de som sökt inom två månader för att planering ska 
kunna genomföras inom samma läsår. 
 
§ 21. Årsmötet är positivt till att Geografiska Notiser ska finnas åtkomligt i ArtikelSÖK. 
David Örbring undersöker vilka arbetsinsatser som kan behövas och eventuella kostnader för 
detta.  
 
§ 22. Årsmötet beslutar om bidrag upp till 20 000:- som stöd till Geografdagarna, konferens i 
Karlstad. Styrelsen undersöker vilka arbetsuppgifter Geografilärarnas Riksförening ska bidra 
med. Årsmötet föreslår att föreningen ansvarar för antingen:  

- boka in föreläsare 
- boka föreläsare och anordna en workshop 
- ansvara för en workshop.  

 
Årsmötet förslog vecka 44, tisdag och onsdag.  
 
§ 23. Årsmötet diskuterade ett svenskt deltagande och arrangemang i The International 
Geography Olympiad. Årsmötet beslutade att sammanställa en förberedande arbetsgrupp 
bestående av: Anders Fridfeldt som erbjöd sig att vara ordförande samt David Örbring och 
Lotta Dessen Jankell som erbjöd sig att delta i förberedande verksamhet.   
 
§ 24. Geografiska Notiser. Anders Fridfeldt som ny redaktör berättade om sina visioner.  

- Målbild är att behålla klass 1 för att bibehålla hög vetenskaplig status  
- Målbild är även att lärare ska ha nytta av tidningen. I vissa delar av tidningen kan 

därför formen komma att bli mer populärvetenskaplig till sin karaktär och direkta tips 
för lärare planeras i anslutning till artiklar. Exempel gavs där SMHI skriver om EU-
projektet CRESCENDO kring sårbarhet i en klimatförändrad värld, Lantmäteriet 
skriver om sitt uppdrag Geoskolan som de driver för att deras material ska kunna 
användas. SGU projekt ska också presenteras.  

 
§ 25. David Örbring informerade årsmötet om att södra kretsen kommer att försvinna.  
Föreningen finns dock kvar.  
 
§ 26. Eber Ohlsson, ansvarig för webbsidan, meddelande via mail att hjälp önskas om att 
scanna in Geografiska Notiser. Beslut om detta bordlades. David Örbring fortsätter ärendet.   
 
§ 27. Aktiviteter 2018, diskuterades. Styrelsen ser över möjligheter att synas på olika 
aktiviteter under året. Jämförelser med andra föreningar inom andra ämnen görs.  
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§ 28. Kretsar och framtida arbete diskuterades. Följande förslag tog upp:  
- Från Anders Fridfeldt på att GR ordnar en större exkursion.  
- Lotta Dessen Jankell ger förslag på att genomföra en pilot för Doing Geography. 
- David Örbring föreslår en GR app.  
- Göran Dessen föreslår att utveckla en levande digital miljö för GR. 
- Gunilla Granath Zillén föreslår en geografilärar-pod. GR-pod. 

 
§ 29. Övriga ärenden fanns det inga.  
 
§ 30. Ordförande David Örbring avslutar mötet.  
 
 
Stockholm 2018-03-17 
 
 
___________________________ 
Lotta Dessen Jankell, sekreterare 
 
 
Justerat  
 
 
___________________________  ______________________________ 
Gunilla Granath Zillén    Kerstin Dahlin 
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