
YERIffi AMHETSBERIiTTELSE

Styrelsen för Goteborgs Geologiska Förening avger fö§ande berättelse frir verksamheten är 2AL6.

Årsmöte hölls 2015-03-07 i ftireningslokalen päPrfizgatan29 i Mölndal.

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordftirande Åsa Holmberg
Vice ordt'örande Mathias Stålek
Kassör Heinz Groustra
Vice kassör Rose-Marie Sjöberg
Sekreterare Inga-Lill Fresk
Ledamtlter Lasse Hult

Peter Scheuer

Dessutom har fcireningen haft ftiljande arbetsgrupper \

Utflykter Lasse Hult & Mathias Stålek
Kurser Åsa Holmbery&Peter Scheuer
Hemsidan Göran Svensson
Bumlingen \ Göran Svensson

I tur att avgå vid kommande årsmöte:

Heinz Groustra
lnga-Lill Fresk
Lasse Hult
Peter Scheuer

Revisorer har Karin Henningsson och Petra Groustra varit.

Styrelsen har hållit sju protokollftirda möten.

Föreningen har 135 medlemmar inkl familjemedlemmar.

Bumlingen

Bumlingen har under året utkommit med tre nummer.

Medlemsmöten med ftiredrag

I januari berättade Åsa Holmberg om sina upplevelser på Island och om den nya geologiska
utstiillningen på Göteborgs Naturhistoriska Museum.

Den 7 februari höIl Anrders Nilsson föredrag och visade bilder om flytten av Kiruna.

På majmötet hölls ett intressant ftiredrag om medicinsk geologi av Olle Selinus för ett 20-tfl1,
åhörare.

Den 4 september hade ftiredragshållarna ffitt forhinder men lovade återkomma senare.

Första söndagen i oktober höll Rolf Guldström foredrag om guldvaskning och om verksamheten
ftiretaget har i Ådetfors.
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scindagen den 6 november berättade Erik sturkell om meteorkratrar.

Mässa t

Den 9 och 10 april arrangerades för 26e året i rad den internationella Mineral- och
Smyckestensmässan. Måssan arrangerades frir tredje gången i Yalhalla Sporthall. Åven denna gång
i bråde B- och C-hallen. Genom attytanvar strirre kunde ett antal ftiredrag hållas, lite avskilt *d.t
ett parlltålt vid bortre kortväggen. Utställarna var 51 och 153 bord hyrdei ut. Artalet besökare var
totalt 2 444 (lördag I 2?4 vuxna, 162 ungdomar och 25 med fribiljett; söndag 746 vuxna,2l7
ungdomar och 20 med fribiljett). Både utställare och besökare tycktes rnycket nöjda.

Exkursioner

Onsdagen den 8 juni gjorde 12 medlemmar en utfiird till olika geologiska lokaler/vågskärningar liings
F.45 i AIe kommun. I Alafors ftirevisades numera nerlagda pegmatitbrott. I Ålvangen studerades en
bergssida med välufvecklad ögongnejs och norr om ortJn ett tåljstensbrott. 

\
Fredag - söndag 9 - I 1 september utforskade 11 medlemmar trakterna runt Lirnfiorden på Jylland i
Danmark. Rybjerg Fyr och den 60 m hrig Hanklint besöktes på vägen till inkvartä.ing i pinenhus
alldeles under Salling Sundsbron. På Fur museum beundrades fanåstiska och unika fossil. Overallt
nrnl Bispehuen sågs tydliga lager av molera och aska. I Mrinsted imponerande stora kalkgruva
rullade ett bildspel som visade dess hiEllrria.

LÖrdagen den 8 oktober for fem medlemmar tilt Viared för att leta epidot i vägskärningen. Alla var ndjda
med fynden av både mineral och bergarter

Ungdomsverksamhet

Föreningen har inte haft någon ungdomsverksamhet under året.

Kurser

Studiecirkel fiir daglediga medlemmar har fortsatt under både våren och hristen. Diir används
läroboken Sveriges berggrund, diskuteras geologi och ftireningens mineralsamling fär omvårdnad.

Geologins dag

For ftirsta gången sedan Geologins dag startade hade GGF inga aktiviteter 2016- Den fråmsta anledningen
var aff ftireningen gch dess medlemmar inte hade möjlighet detta år att bemanna några affangemang.

TemakväIlar

2016-01-27
2016-02-17
2016-03-02
2016-09-07
2016-09-28
2016-10-05
2016-t0-12
2016-tt-16

Trurnling
Långban (lädaa7)
KonJinenter i rörelse (boktitel)
Utflykten till Danmark
Turmalin
Introkurs museet
Jordarter
PorSir

Lokalen

Under året har arbetet fortsatt med att utforma ftireningens mineralsamlingar.
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Övrigt

Till onsdagstråffarna i f<ireningslokalen har som regel ett 10-tal personer kommit.

De n€irvarande - runt 30 personer' uppskattade sammankomsten på Naturhistoriska, Museet
måndagen 2016-04-18 som tack fiir medhjälp vid årets mässa. Det bjöds som vanligt på mängder av

goda råkor.

Måndagen den 5 december bjöd GGF sina medlemmar på julfest på Naturhistoriska Museet. Festen

startade med bilder och beråttelser från den resa till Svalbard som Rose-Marie Sjöberg och GÖran

Svensson deltagit i tidigare i år. Darefter njöt de 30-talet nåirvarande av det uppdukade julbordet

under angenämt sarnspråk.

Mölndal den 6 rnars 2017

Vk_w,m
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\Fresk, sekreterare


