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\rERKSAMIIE TSBERÄTTELSE
Styrelsen for Goteborgs Geologiska Förening avger ftiljande beråttelse för verksamheten är 2013.

Årsmöte hölls 2013-03-04 i ftireningslokalen päPrytzgatan2g i Mölndal.
Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordftirande
ordfrirande
Kassör
Vice kassör
Sekreterare
Ledamöter

Åsa Holmberg
Mathias Stålek
Heit:z Groustra
Rose-Marie Sjöberg
Inga-Lill Fresk
Anders Ryngdal
Rolf Tärnås

Vice

Dessutom har föreningen haft ftiljande arbetsgrupper

\ Utflykter
Kurser
Hemsidan
Bumlingen

Rolf Tåimås
Åsa Holmberg
Göran Svensson och Bo Andersson
Göran Svensson

I tur att avgå vid kommande årsmdte:

'

Åsa Holmberg
Rose-Marie Sjöberg
Mathias Stålek
Revisorer har Inger Johansson och Petra Groustra varit.
Styrelsen har hållit sju protokollförda möten.
Föreningen har 133 betalande medlemmar.

Bumlingen
Bumlingen har under året utkommit med tre nummer.

Medlemsmöten med fiiredrag
I

januari talade Leif Jonsson om "Fossil av människa och måinniskans utueckling".

Den 4 februari htill Linus Brander ftiredrag om Våstsveriges berggrund och hw den analyseras.
onsdagen 13 mars talade Magnus Fahldn om "strontium och våra ben".

Till majmötet liimnade föredragshållaren

återbud.

2013-09-02 stiilldes mötet in.
Första måndagen i oktober handlade föredraget om geologin i USA. Linus Brander var återigen
ftiredragshälare.

2}lri'-ll-04

berättade Jerry Borgman om sin resa i Asien.

Mässa
Den 6 och 7 april arrangerades ftir tjugotredje året i rad den intemationella Mineral- och
Smyckestensmässan. Mässan arrangerades i Valhalla Sporthall. Utställama var 46 och 99 bord
hyrdes ut. Antalet besökare var totalt I 450 (lördag 809 vuxna, 106 ungdomar och 2 medfribiljett;
söndag 427 vuxn4l0l ungdomar och 5 med fribiljett). Både utställare och besökare verkade
mycket nöjda.

Exkursioner
Utflyklen till BergslagenlT

-

i minibuss som GGF hyrde. I
Kopparbergs museum guidade Tom Hoel. I Stollberg och Sjögruvan letade man granater, i
Dyltabruk svavel. Rosa kalksten hittade man vid Larsbo Kalk. I Stråssa upplevdes mystik, eld och
paintball-bana. Hässelkulla gav laxrosa kalcit och rökkvarts.
19 maj hade sex deltagare och ftiretogs

Orust-exkursionen 1 juni hade 15 deltagare, varav två från VEK (Våstsvenska entomologklubben).
Dagen var lyckad och man besökte Hästhågg, Tegneby och Söbben.

I exkursionen till Skane 28 -29 sep 2013 deltog 24 personer ftirdelade på sju bilar. I Ignaberga
kalkbrott hittades fossiler. Vulkanen Rallate beskådades i Scideråsens nationalpark. Efter besöket i
Höllvikens bärnstensmuseum var det dags att sjålva leta bårnsten på stranden vid Falsterbo kanal,
dock med klent utbyte denna gång.

.

Till Bölet (våster om Vättern) for fem bilar den

13 okt 2A1r?. PerHoel, Skaraborgs Geologiska
Sällskap, mötte upp och guidade. Deltagarna var allanöjda med sina fynd.

Ungdomsverksamhet
Föreningen har inte haft någon ungdomsverksamhet under året.

Kurser
i kursdel 2 om bergarter. Kursen hölls påNaturhistoriska Museet och
omfattade fyra gånger under våren. Ledare var Rob Hellingwerf.
13 medlemmar deltog

Under hösten gav Linus Brander en kurs i "Geologiska processer". Vid de tre tillfiillena deltog nio
medlemmar. Även denna kurs hcills på Naturhistoriska Museet.
Studiecirkel ftir daglediga medlemmar har pågåu under både våren och hösten. Där diskuteras
geologi och ftireningens mineralsamling ffir omvårdnad.
Geologins dag 2013-09-14
Geologins Dag hölls även i år på Naturhistoriska Museet i Göteborg. Hit kom ca 80 besökare. I
Högsbogruvan gurdade Mathias Stålek de runt 45 besökarna varav sex var under 18 år. Föreningen
hade hyrt en minibuss som gick i skytteltrafik mellan museet och gruvan. Årets tema var att uppleva
geologi.

Temakvällar

2013-02-13
2013-02-27
2013-03-27
2013-04-17

Tillverkning av sand- och mineralprov
Sandanalys
Fotografera mineral i mikroskop
Fossil

2013-0s-1s
2A13'09-04
2013-09-l I

208-A9-25
2013-10-16

2013-t0-23

20t3,It-13
2013-11-27

Bastnås, Stollberg mm
Planering av Geologins dag
Planering av Geologins dag
Datering
Sekundärmineral, fosfater och sulfater
Röda mineral
Malmer och tunga mineral
Agater

Lokalen
Prfizgatan: Under året har arbetet fortsatt med att utforma föreningens mineralsamlingar. Bl a har
utökning skett med fluorescerande material från Långban.
Prinsgatan: Vatten hade strömmat in i fönådet. Torkning påglck tills det var torrt igen. GGF fick
inte några större skador men däremot en hel del stridjobb. Lås år bytt och GGF har fått nya nycklar
på fastighetsågarens bekostnad.

Övrigt
På onsdagstråffarna

i föreningslokalen har ett tiotal personer/gång deltagit.

De närvarande - ca 30 personer - uppskattade sammankomsten torsdagen 2013-04-18 som tack ftir
medhjålp vid årets måssa. Det bjöds som vanligt på miingder av goda räkor.
Julfesten måndagen den2 december hölls på Naturhistoriska Museet. I akt att idka medlemsvård
hade styrelsen ringt runt och bjudit in till julfesten. Den positiva effekten blev att närmare 50
medlemmar kom och njöt av god f<irtliring.
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ordförfl Åsa Holmberg,

