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VERKSAMHET SBERIiTTELSE

Styrelsen ftir Göteborgs Geologiska Förening avger ftiljande berättelse ft)r verksamheten ar 2021.

Årsmöte kunde inte hållas ftirsta måndagen i mars på grund av pågående pandemi. Årsmöte hölIs
därftir 2021-09-06 i fiireningslokalen päPrytzgatan29 i Mölndal.

Styrelsen har haft ftiljande sammansättning:

Ordftirande
Vice ordftirande
Kassör
Vice kassör
Sekreterare
Ledamöter

Dessutom har ftireningen haft ftljande arbetsgrupper

Utflykter
Kurser
Hemsidan
Bumlingen

Åsa Holmberg
Mathias Stålek
Heinz Groustra
Rose-Marie Sjöberg
Inga-Lill Fresk
Rigmor Groustra
Anders Ryngdal
Roger Simonsson

Har utseffs ft)r resp utflykt bland medlemmar
Åsa Holmberg & Rose-Marie Sjöberg
Göran Svensson
Göran Svensson

Eftersom det återstod cirka sex månader till nästa årsmöte beslöts att omvälja de fem som stod i tur
att avgä endast fram årsmötet2022. Detta innebär att vid årsmötet 2022 upphör mandattiden ftir
hela styrelsen och en helt ny styrelse kommer att väljas.

Revisorer har Petra Groustra och Karin Henningsson varit.

Styrelsen har hållit fyra protokollftjrda möten.

Föreningen har 90 medlemmar inkl familjemedlemmar.

Bumlingen

Bumlingen har under året utkommit med tre nummer.

Medlemsmöten med ftiredrag

Söndag 2021-10-03 beriittade Åsa Holmberg om sin resa till Island och dess senaste vulkanutbrott.

Medlemsmöte h<ills 2021-10-27. Där beslöts att § 3 a i stadgama iindras till " Föreningens angelägenheter

handhas av en styrelse som består av minst fem ledamöter".

Öwiga planerade möten under året stiilldes in på grund av pågående coronapandemi.

Mässa

Den internationella Mineral- och Smyckestensmässan som var planerad till 17 och 18 april i
Valhalla Sporthall stiilldes in på grund av pågående coronapandemi'



?(z)

Exkumioner

Söndag 2CI?J-Ag-lzgiordes en utflykt till Tjuvkils huvud. Ägaren av skifferbrottet, Johan Backman,
guidade frredömligt.

Ungdomsverksamhet

Föreningen har inte haft någon'ungdomsverksamhet under året.

Kurser

Studiecirkeln ftir daglediga medlemmar kom igfuig igent på hösten.

Geologins dag

Inga arrangemang anordnades på Geologins Dag.

TemalväIlar/Studier

Onsdagsttiffama kom igang igenljunder hösten.

Lokalen

Hyrewiird åir Brf Måsen.

Övrigt

Mandag 2A2l-12-06 hölls årets julfest på Göteborgs Naturhistoriska Museum .Ett2}-tal
medlemmar gladdes åt att kunna ses igen och avqjöt en läckerjulbuffet.

Mölndal denT marc2022
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