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VERKSAMHETSBERIiTTELSE

Styrelsen ftir Gdteborgs Geologiska Fdrening avger ftiljande beriittelse ftir verksamheten ilt 2019.

Arsmdte hr,lls 2019-03-04 i foreningslokalen phprfizgatan2g i M6tndal.

Styrelsen har haft ftiljande sammansiittning:

Ordftirande Asa Holmberg
Vice ordftirande Mathias Stilek
Kassdr Heinz Groustra
Vice kass<ir Rose-Marie Sj$berg
Sekreterare Inga-Lill Fresk
Ledamtiter Rigmor Groustra

Anders Ryngdal
Roger Simonsson

Dessutom har ftireningen haft ftiljande arbetsgrupper

Utflykter Har utsetts ftir resp utflykt bland medlemmarKurser Asa Holmb erg & Rore-Marie Sj<ibergHemsidan Grjran Svensson
Bumlingen G<iran Svensson

I tur att avgi vid kommande arsmrite:

,A.sa Holmberg
Mathias Stilek
Rose-Marie Sjdberg

Revisorer har Karin Henningsson och petra Groustra varit.

Styrelsen har hillit fem protokollftrda m6ten.

F<ireningen har 135 medlemmar inkl familjemedlemmar.

Bumlingen

Bumlingen har under frret utkommit med tre nummer.

Medlemsmiiten med fiiredrag

Det planerade m<itet sdndagen 2019-02-03 stiilldes in.

I april hrllls ftiredrag under Mineral- och smyckestensmiissan.

Den planerade utflykten (istiillet ftir ftiredrag) sdndag 2019-04-28 till Nols ftiltspatgruva stiilldes in pi
grund av att det regnat fiir mycket.

Sdndag 2019-05-05 bertittade Rolf Saxmark om sin resa till norra Vietnam och om iidelstenar.

Sondag 2019-09-01talade Bjcim Lund, seismolog fran Uppsala Universitet, om jafteskalv i Sverige vid
istidens slut.
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Sdndag 2019-10-06 talade Mats Engdahl om jordskred.

Sondag 20lg-11-03 holl Tomas Eliasson ftredrag om Bohusgranit - inte bara badklippor.

Miissa

Den 13 och 14 april arrangerades ftr 29 6ret i rad den intemationella Mineral- och Smyckestens-
miissan. Miissan arrangerades ft)r sjiitte gangen i Valhalla Sporthall. Aven denna gang i bide B- och
C-hallen. Genom den stdrre ytan kunde ett antal ftredrag h&llas, lite avskilt under ett partytiilt vid
bortre kortvtiggen. Utstdllarna var 53 och 151 bord hyrdes ut. Antalet besdkare var totalt L 492
(ltirdag 802 vuxna, 98 ungdomar, sdndag 525 vuxna, 67 ungdomar). Bide utstiillare och besdkare
tycktes nojda.

Exkursioner

Sju av studiecirkeldeltagarna 6kte till Viine.-Ryr och Munkedal i juli 2019.

3 augusti 2019 besdkte ca 12 personer Hdllekis tiver dagen.

7 - 8 september 2019 gick ftirden till Stevns klint sdder om Kripenhamn. 8 medlemmar var anmiilda.

Det planerade besOket 2l septemb er 2019 vid Nols gruva i Ale kommun stiilldes in. Aven denna gang va.r

anledningen att det varit ftir mycket nederbdrd.

Ungdomsverksamhet

Fdreningen har inte haft nigon ungdomsverksamhet rurder 6ret.

Kurser

Studiecirkel ftir daglediga medlemmarhar fortsatt under bide viren och hdsten.

Geologins dag

Geologins Dag (som iir en ftirening) uppmiirksammades 2019 den 14 septemberkl 12 - 14. GGF deltog
med ett informationsbord.

Temakviillar/Studier 2019-01-30 Samtalruntsndbollsjorden
2019-02-13 Samtal runt fbredraget 2019-02-03
2019-02-27 Samtal orn kartor av olika slag
2019-03-27 Miissarbete
2019-04-10 Miissarbete
2019 -08-28 Htistplanerna
2019-09-04 Geologins dag
2019-09-18 Geologiska eror - Mathias Stilek
2019-10-02 Zeoliter - Jerry Borgman
2019-10-16 Stevns klint - Roger Simonsson
2019-10-30 Adelstenar - Rose-Marie Sjciberg
2019-ll-13 Kartor & bdcker och/eller mindat.org
2019-ll-27 Planering av julfesten



Lokalen

Hyresviird iir Brf M&sen.

6vrigt

Till onsdagstriiffama i ftireningslokalen har som regel mellan fem och tio personer kommit.

De niirvarande 19 personerna uppskattade sammankomsten piNaturhistoriska Museet tisdagen
2019-05-07 som tack ftir medhjSlp vid &rets mlissa. Det bjdds som vanligt pi miingder av goda

riikor.

Mandagen den2 december bj0d GGF sina medlemmar pfl julfest i klasslabbet pflNaturhistoriska
Museet. De 16 niirvarande nj6t av det uppdukade julbordet under angeniimt samspr6k.

Mdlndal den2mars2020
. -rlru

tY?' -t; t,
tnga-\-it t Fresk, sekreterare

,n,,

- 41 l_il , [*,,.
i- i, l(^.- i \ L, -i-. . '

Asa Holmberg, ordf(irande(
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