
Verksamhetsberättelse för Västerbottens amatörgeologers 
aktiviteter under 2012 

Styrelsen	  har	  under	  året	  bestått	  av	  ordförande	  Anders	  Brundin,	  v.	  ordf.	  Torbjörn	  
Jonsson,	  sekreterare	  Astrid	  Stedje,	  kassör	  Leif	  Alperud	  samt	  ledamöterna	  Helene	  
Rehnfors,	  Britt	  Andersson	  och	  Inger	  Jernefalk.	  Suppleanter:	  Karin	  Holmberg	  och	  
Elis	  Andersson.	  
Vidare	  har	  Helene	  Rehnfors	  varit	  studieansvarig	  och	  Ulf	  Lindberg	  lokalansvarig	  
(under	  första	  halvåret	  2012).	  Britt	  och	  Elis	  Andersson	  har	  ansvarat	  för	  förtäring	  
vid	  höst-‐	  och	  årsmöte	  samt	  julfesten.	  Revisorer	  för	  ett	  år	  har	  varit	  Lennart	  
Widmark	  och	  Anki	  Hulterström.	  Valberedningen	  har	  bestått	  av	  Christina	  Ström	  
och	  Berthold	  Johansson.	  
Styrelsen	  har	  sammanträtt	  sex	  gånger	  under	  året.	  Redaktionskommittén	  för	  AC-‐
geologen,	  Helene	  Rehnfors	  och	  Jan	  Åberg,	  har	  under	  ledning	  av	  redaktören	  
Torbjörn	  J.	  haft	  flera	  möten.	  Tidskriftens	  innehåll,	  utformning	  och	  fina	  färgbilder	  
vittnar	  om	  det	  stora	  arbete	  som	  investerats.	  
Under	  verksamhetsåret	  har	  åtta	  månadsmöten	  hållits	  samt	  ett	  årsmöte,	  samtliga	  
med	  omväxlande	  program	  och	  god	  anslutning,	  mellan	  20	  –	  25	  deltagare	  varje	  
gång.	  
Bland	  årets	  många	  exkursioner	  (se	  AC-‐geologen	  41	  och	  42)	  märks	  utflykten	  till	  
Botsmark	  med	  Rabbe	  Sjöberg,	  årets	  stora	  resa	  till	  Dalarna	  i	  månadsskiftet	  
juni/juli,	  resan	  till	  Järnäs	  och	  Storrisberget,	  utflykten	  till	  Svartlidengruvan,	  och	  
Geologins	  Dag	  i	  september.	  I	  samband	  med	  Geologins	  Dag	  genomfördes	  en	  utflykt	  
till	  nickelfynden	  vid	  Bodan	  och	  på	  Lappvattensheden	  samt	  Innansjöns	  kalkbrott.	  
Ett	  nytt	  initiativ	  var	  en	  utflykt	  i	  samverkan	  med	  VGF,	  Västerbottens	  
Geovetenskapliga	  förening,	  till	  Drakryggen	  vid	  Lögdeälven,	  vilken	  genomfördes	  
av	  föreningen	  men	  med	  endast	  en	  deltagare	  från	  VGF.	  Se	  bifogad	  lista	  av	  
exkursioner	  och	  antal	  deltagare.	  
Under	  första	  halvan	  av	  året	  har	  vi	  fortsatt	  med	  projektverksamheten	  med	  
Torbjörn	  som	  ledare	  och	  Ulf	  Lindberg	  som	  projektanställd.	  Ulf	  	  var	  tyvärr	  
tvungen	  att	  sluta	  på	  grund	  av	  att	  projekttiden	  för	  honom	  tog	  slut.	  Föreningen	  är	  
mycket	  tacksam	  för	  det	  värdefulla	  arbete	  som	  Ulf	  har	  utfört.	  	  
Medlemsavgiften	  räknas	  per	  kalenderår	  och	  har	  under	  2012	  varit	  150	  kr.	  för	  
enskild	  medlem,	  160	  kr.	  för	  familj	  och	  för	  ungdom	  under	  22	  år	  75	  kr.	  
Årets	  kurser:	  Under	  2012	  har	  Astrid	  Hallman	  genomfört	  stenslipningskurserna.	  Under	  
2012	  träffades	  en	  grupp	  på	  våren	  och	  en	  på	  hösten	  vid	  ca	  8	  tillfällen	  per	  termin,	  tisdagar	  
kl	  18	  -‐	  21.	  Varje	  grupp	  hade	  fyra	  deltagare.	  
Torbjörn	  har	  hållit	  kurs	  under	  rubriken	  "Lär	  känna	  din	  sten"	  under	  hösten	  2012.	  
Samarbetet	  med	  NBV	  ger	  oss	  en	  välbehövlig	  kursintäkt	  eftersom	  övriga	  intäkter	  
är	  små.	  	  
Kassören	  meddelar	  att	  medlemsantalet	  i	  december	  2012	  uppgick	  till	  150	  
personer.	  
	  
Styrelsen	  för	  Västerbottens	  amatörgeologer	  	  
genom	  Anders	  Brundin,	  ordf.	  



	  
Genomfört	  program	  för	  Västerbottens	  amatörgeologer	  	  2012	  
	  
Resor och utflykter: 
	  

o Stenpromenad  31 maj UL  9 delt 
o 	  
o Botsmark med Rabbe Sjöberg  2  juni TJ  13 delt 
o 	  
o Dalaresan 25 juni-1 juli AB/TJ  14 delt 
o 	  
o Strandpromenad Norrmjöle med anortosit 5 augusti HR  9 delt 
o 	  
o Järnäs (gabbro), Storrisbergets grottsystem Olovsfors 26 augusti TJ  5 delt 
o 	  
o Svartlidengruvan 1september AB  20 delt 
o 	  
o Geologins dag lörd 8 september AB/EE 70-tal besökare 
o 	  
o Bodan Lappvattsheden Innansjön  (nickelfyndigheter, kalkbrott) sönd 9 sep TJ/KL  12 
o 	  
o Gemensam utfärd med geovetarna, Vännäs och Drakryggen 23 september TJ  8 delt 

	  
Månadsmöten : 
Tor 26 januari kl 19  Miljön kring Svartlidengruvan  Anders Brundin  18 delt 
Tor 23 februari kl 19   Dalarnas geologi som start på sommarresan- Antti Hulterström 22 delt 
Tor 8 mars kl 19 – Årsmöte 19 delt 
Tor 26 april kl 19 - Utflyktsmål och sommarprogram TJ 18 delt 
  
Sep: Västra länken o Botniabanans geologi  Niklas Thun Trafikverket  20 delt 
	  
Okt: De Geerlinjen  och andra förkastningar i Västerbotten TJ/JÅ samt Rabbe Sjöberg  17 delt 
	  
Nov: Slukhål och kvicklerskred TJ   25 delt 
	  
Dec: Lucia med julgröt  21 delt 
 


