
A-ERKSÄII{HETSBERJiTTELSE

Styrelsen for Goteborgs Geologiska Förening avger foljande berättelse for verksamheten år 2017.

Årsmöte hölls 20 17-03-06 i fiöreningslokalen pä Prytzgat an29 i Mölndal.

Styrelsen har haft följarde samman*ättning:

Ordförarde
Vice ordforande
Kassör
Viee kassör
Sekreterare
Ledamriter

Åsa Holmberg
Mathias §tålek
Heinz Groustra
Rosc-Marie §joberg
Inga-Lill Fresk
AndersRyngdal
Roger Srnarnsson

flar utsetts b,land medlcmm*r fbr resp utflylet
Åsa Holmberg & Rose-Marie Sjöberg
Göran Svensson
Gtiran §vEnssorr

Dessutom har föreningen haft föl.iande arbetsgrupper

Utflykter
Kurser
Hemsidan
Bumlirrgen

Itw att avgävidkommande årsmöte:

ÅsaHolmberg
I\dathias Stålek
Rose-Marie Sjöberg

Revisorer har Karin Henningsson och Petra Groustra varit.

Styrelsen har hållit fem protokollforda möten.

Föreningen har 1 37 medlemmar inkl familj emedlemmar.

Bumlingen

Bumlingen har under äret utkommit med tre nummer-

Medlemsmöten med löredrag

Söndagen 201741-15 ågnades åt geologi4uiz i fisreningslokalen under ledning av Lasse Hult.

Söndag 20fi{2-o5 var temat äde{stenar. På Göteborgs Naturhistoriska Museum berättade Rolf
Saxma* om mässan i Tuscon, Aizona, som hanjust kommit hem fråq och frirer.isade ff mätrgå
vackrastenar, både slipade cch råa-

Föredraget söndag 20174347 om fossil ställdes in då ingen ffiredragshälare hittats.

Åven 3 september och 1 oktober stålldes loredragen in.

Söndagen den 5 november höll Göratr Svensson efr vålbesökt frredrag om Norra Kiirr och
forekomsten av sållsyntaiordartsmetaller.F*krutaom SrivprolekteiNorra Kärrfinns i Bumlingen
w 97 september 2017.

..tr)



rl{ässa

Den 8 och 9 aprll arrangerades lbr 27 äreti rad den internationella Mineral- och Smyckestens-
mässan. Mässan arrange.rades för {ärde.gången i Valhalla Sporthall. Även denna gång i både B-
och C-hallen. Genom den större ytan kunde ett antal ftiredrag hållas, lite avskilt under ett paffiilt
vid bortre korfväggen. Utstallamavar 43 ooh 146 bord hyrdes ut. Antalet besökare var tstalt 1 977
(iördag 900 vuxna, 106 ungdomar och 5 med fribiljett; söndag 746 vuxna,217 ungdomar och 3 med
tiibrije.tt)- Både utstållare ochbesökare tycktes mycket nöjda"

Exkursioner

Sju rnedlemmar reste till Oslo med buss lördag 18 februari 2017 . Där besoktes det geologiska museet.
GGF sponsrade enkebiljefti:n till museet.

I resan till Utö 8 - 10 augusti 2017 deltagnio medlemmar. Reseberättelse del I finns i Bumlingen nr 97
september20l7. Del II med mera irformation iir utlovad till Bumlingen nr 98.

Till Stenloppis i Odenåis lördag 2017-09-16 kom endast tre medlemmar,

Utflykten till N{unkedaUVåne Ryr 2017-09-23 hade 13 deltagare.

Ungdr:msvtrksamhet

Föreningen har inte haft nagon ungdomsverksamhet under aret.

Kurser

Studiecirkel fi;r daglediga me.dlemmar har fortsatt under både våren ooh hosten. Diir anvånds
läroboken Sveriges berggrund, diskuteras geologi och föreningens mineralsamling fär omvårdnad.

Geologins dag

På Geologins dag 2Aff-09-A9 deltog fdreningen med ett borci på Griteborgs Naturhistoriska Museum.
Det kom många besökare. Föreningen visade upp en del av sin ve.rksamhet. Ett flertal ture.r till Högsbo
pegmatitbrott giordes. Turanra var populära och den hyrda minibusser fylldes snabbt.

Temakvällar

2At7-41-2s
2017-02-08
24ff-42-22
2017-O3-01
2017-03-15
2017-05-03
2017-03-29
201?-04-12
24fi-10-11
z}fi-11-ls

Kvarts
Glimmsr
Fältspat
Järnmalm
Kyanit
Granat
Artetsmöte i nför miissan
Utviirdering milssan
Strukturgeologi
Malapigment

Lokalen

Under året har arbetst fortsatt med att utforma ft;reningens mineralsamlingar.



Övrigt

Till onsdagsträffama i ftireningslokaien har som regel sex titl åttä Frsoner kommit.

De niirvarande - runt 30 personer * uppskattade sammankomstsn på Naturhistoriska Museet
tisdagen 2tl7*4-25 som tack farmedlri:ilpvid årets rnåssa. Dstbjöds sarn vanligt p&mrrrrydrav
goda räkor.

Mfudagaladen4 decenfuerbiöd GGF sina medlemmarsjulfestpåNaturlistoriskaMuseet De40-
talet nåirvarande njöt av det uppdukade julbordet under angenitrnt sarnspråk-

Mölndal den 5 rnars 2018
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