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Styrelsen för Västerbottens Amatörgeologer har under 2003 varit: 
 
Ordförande Birgit Wiklund 
Vise Ordförande Göran Axelsson 
Sekreterare Torbjörn Jonsson 
Kassör Marja-Leena Ekoluoma 
Styrelseledamöter Gun Wessman, Ulrika Karlsson-Forsman, Per-Erik Westerlund 
Ersättare/Suppleanter Anders Filipsson, Doris Rosendahl 
Ansvariga för förtäring på höst/årsmöte Eva Kihl , Gunnar Selstam 
Studieansvarig Tord Andersson 
Lokalansvarig Thore Lindelöv 
Valberedning Thore Lindelöv ,Siv Öberg 
Revisorer Lennart Widmark, Kjell Öberg samt suppleant Jonas Norberg 
 
Föreningsaktiviteterna har under året bestått av medlemsmöten, studiecirklar och resor/ utflykter samt styrelsens 
möten. Dessutom har föreningen i år helt ansvarat för genomförandet av Geologins dag i Umeå. Antalet 
medlemmar under året har varit 85 varav ca hälften har deltagit i någon av föreningens aktiviteter. 
 
Det största aktiviteterna intressemässigt har varit Naturens dag och de resor som föreningen arrangerat. Antalet 
deltagare i dessa arrangemang har varit så många som 3682 och antalet timmar för dessa har varit 153. Antalet 
studiecirklar har varit 13 st med 64 deltagare och sammanlagt har detta givit 316 timmar. Av bilaga 1 och 2 kan 
mer detaljer om verksamheten utläsas.  
 
Många i föreningens styrelse har lagt ner ett stort arbete med att leda kursverksamheten och att bemanna lokalen 
under tisdagarnas Öppet hus samt med månadsmötena. Det som ger lite smolk i bägaren är att medlemsintresset 
för exempelvis månadsmötena inte alltid är så stort som vi kan hoppas på så vi ser gärna fler aktiva medlemmar. 
Det erbjuds ett högkvalitativt utbildningsprogram vid månadsmötena och detta enbart för att ge 
amatörgeologerna en bra kunskap i mineralklassificering. Vi fortsätter med den påbörjade utbildningen under 
våren 2004 så att vi så småningom ska ha genomgått alla mineralklasserna. 
 
Sent under 2003 har en av våra trognaste medlemmar, Tord Andersson, lämnat oss efter en längre tids sjukdom. 
Hans minne ihågkoms bl.a. genom att han varit framgångsrik i bestämningen av mikromineral från Varuträsk 
såsom fairfieldit. Läs mer om dessa på GeoNord http://www.geonord.se/mineral/mikro1.html. 
 
Vi hoppas att det kommande året ska ge medlemmarna ett stort utbyte av verksamheten och att nya spännande 
mineralfynd ska kanta vår väg. Mineraljakten tar aldrig slut! 
Vi tackar alla medlemmar för det gångna året! 
 
Styrelsen 
 
Bilaga1 Västerbottens amatörgeologers verksamhet år 2003 
Bilaga2 Studiecirkelrapport NBV 
Bilagorna kan beställas från sekreteraren. 


