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med hälsning från ordföranden
Intresset för att bevaka ämnet geografi i
skola och samhälle i hela landet har kraftigt försvagats. Lärare, framför allt yngre,
nyutbildade, har idag en såpass pressad
arbetssituation att inget utrymme finns för
föreningsverksamheter. Identiteten som
lärare i just ämnet geografi urholkas allt
mer. Denna tendens gäller också inom
andra ämnen och är förödande för ämneslärarföreningarnas fortlevnad. Under den
gångna tioårsperioden har vi halverat
medlemsantalet i Geografilärarnas Riksförening.
Om inte längre en livaktig ämnesförening kan utgöra remissinstans för viktiga
förslag om exempelvis förändringar inom
skolan – vem skall då göra det? Vad bety-

der en sådan »utveckling» för den demokratiska processen?
Det kan allvarligt diskuteras om remissarbete enbart kan genomföras via internet.
Styrkan med ett sådant förfarande kan vara
att den enskilde kan engagera sig i och förstärka det som han/hon upplever som viktigt. Men risken är stor att ämnets bredd,
balansen mellan olika delar och sammanhangen mellan de olika delarna av ämnet
urholkas och försvagas. Övergripande konsekvenser av förändringar kan på ett helt
annat sätt bevakas och påtalas av en månghövdad remissinstans som en ämnes
lärarförening, än av den enskildes påpekande.
Annica Grundström, ordförande
Geografilärarnas Riksförening

läsvaneundersökning
På www.geografitorget.se finns nu en
 ebbenkät om Geografiska Notiser och
w
läsvanor. Om många fyller i enkäten kan
vi få fram intressant statistik om hur tid
skriften  används i undervisningen. Andra

frågor i enkäten berör didaktik, om tidskriften är för akademisk, om fortbildning
och geografisk forskning. Enkäten har
arbetats fram och initierats av Conny Saxin.
Thomas Borén, red
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STYRELSE
Ordförande: Annica Grundström, Tallåsvägen 21, 912 31 Vilhelmina,
tel/fax 0940-121 85, mejl: annica.gr@vilhelmina.com
Vice ordförande: Karin Book, Enheten för Idrottsvetenskap, Malmö högskola,
205 06 Malmö, tel 040-665 81 23, mejl: karin.book@mah.se
Sekreterare: David Örbring, Sallerupsvägen 5, 212 18 Malmö, mejl: davidorbring@gmail.com
Kassör: Ulf Erlandsson, adress, tel och mejl, se nedan.
Övrig ledamot: Karin Wakeham, adress, tel och mejl, se nedan.
Suppleanter: Lennart Malmborg, Tjäderstigen 13, 435 43 Pixbo.
Bosse Hansson, Löparevägen 16, 352 51 Växjö.
Lena Eskilsson, Institutionen för Service Management, Campus Helsingborg (Lunds universitet),
Box 882, 251 08 Helsingborg, tel: 042-35 66 44, mejl: lena.eskilsson@msm.lu.se
Förtroenderåd: Professor Claes-Göran Alvstam, Göteborg; Adjunkt Ann Engström- Åberg, Laxå;
Docent, universitetslektor em Ulf Erlandsson, Furulund; Adjunkt Allan Jansson, Partille; Docent,
universitetslektor em Solveig Mårtensson, Lund; Ingenjör Eber Ohlsson, Malmö; Adjunkt Marléne
Sallander, Falkenberg; Lektor Sverker Torell, Solna; Universitetslektor em Peter Östman, Stockholm.

KRETSAR
Geografilärarnas Riksförening har sex regionala kretsar över landet. Mer information om dem, deras
styrelser och verksamhet finns på hemsidan www.geografitorget.se och i tidskriften.

BLI MEDLEM
Medlemsavgiften för 2010 är 220 kronor (110 kr för studerande och pensionärer). Sätt in beloppet på
föreningens plusgirokonto 4 37 11-1 och ange Geografilärarnas Riksförening som mottagare. Uppge
ditt namn, postadress samt e-postadress. Märk inbetalningen med »Ny medlem». Läs mer om Geogra
filärarnas Riksförening, aktuella program, föredrag, exkursioner och annat för medlemmarna på
www.geografitorget.se. Geografiska Notiser ingår i medlemsavgiften, se nedan.

GEOGRAFISKA NOTISER
Kvartalstidskrift med forsknings-, utbildnings- och samverkansfokus för skolans lärare i geografi,
natur- och samhällskunskap, för de geografiska universitetsinstitutionernas studenter, lärare och
forskare samt för andra med intresse för geografiska förhållanden och problemställningar. Geografiska Notiser sprids till medlemmar, skolor, bibliotek och andra prenumeranter. Artiklarna är sökbara från 1979 i databasen Artikelsök, som finns på de flesta bibliotek. Samtliga titlar från starten
1943 finns på www.geografitorget.se.
Huvudredaktör och ansvarig utgivare: Thomas Borén, Katarina Bangata 37, 3 tr, 116 39 Stockholm,
tel 070-635 72 60, mejl: thomas.boren@humangeo.su.se
Recensions- och annonsredaktör: Karin Wakeham, c/o Wester, Kungsgatan 35 A, 582 35 Linköping,
tel 070-436 62 38, mejl: karin.wakeham@isv.liu.se
Kassör: Ulf Erlandsson, Kaprifolgatan 5, 244 60 Furulund,
tel 046-73 53 37, mejl: ulf.erlandsson@glocalnet.net
Adress: Inst för kulturgeografi & ekonomisk geografi, Lunds universitet, Sölvegatan 10, 223 62 Lund.
Prenumeration: Se ovan angående medlemsavgift. Vid prenumeration genom bokhandeln är priset på
tidskriften kronor 275 för 2010.
Plusgiro: 4 37 11-1
Omslag: Mikael Cinthio.
Omslagsbild: Österrikisk alpby vid Mexikanska golfen – nyurbanism i Rosemary Beach, Florida.
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Geografiseminarium i Göteborg 24 – 25 september 2010

Vatten – resurs och hot?
Västra kretsen av Geografilärarnas Riksförening arrangerar årets Geografiseminarium i Göteborg den 24–25 september
2010. Seminariet stöds ekonomiskt av
Svenska Sällskapet för Antropologi och
Geografi (SSAG), de geografiska institutionerna vid Göteborgs universitet samt de

myndigheter vi besöker. Tack vare bidragen kan vi hålla nere deltagaravgiften.
Västra kretsen välkomnar alla intres
serade att delta! Storleken på myndigheternas konferenslokaler begränsar deltagarantalet till 40 personer.

Program
Fredag 24 september
09.00–09.30 Inskrivning, Fiskeriverket, Ekelundsgatan 1, våning 7, konferenslokal
Östersjön. Fiskeriverket bjuder på kaffe från 09.30
09.30–10.00 Välkomnade – information – start
10.00–10.45 Maria Hellsten: Fiskeriverket – en myndighet för fisk och fiske
Maria kommer att ge en bred överblick av vad en myndighet som Fiskeriverket arbetar med.
10.45–11.00 Bensträckare
11.00–12.00 Mia Dahlström: Fiskeriförvaltning ur ett EU-perspektiv
Mia arbetar mycket med förhandlingsfrågor om våra viktigaste fiskbestånd
och kommer att berätta om hur arbetet går till inom EU när fiskekvoterna
sätts och vad som ligger till grund för de beslut som fattas.
12.00–13.45 Lunch. Betalas av deltagarna själva.
GEOGRAFISKA NOTISER
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13.45–17.00 Ulf Moback: Vatten till lyst eller ett hot?
Ulf, som är landskapsarkitekt på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg, kommer att tala om möjligheter att lyfta fram vattnets roll i Göteborg och
om klimatets påverkan i relation till höjda havsnivåer. Föreläsningen
kombineras med promenad ner till utställningen Älvrummet.
19.00–
Gemensam middag
Lördag 25 september
09.00–10.00 Daniel Hansson: Östersjöns havsmiljö – då, nu och i framtiden
Daniel, som är oceanograf, talar om Östersjöns klimatförändringar under
lång tid och hur han nu arbetar med att försöka förbättra vattenkvalitén.
Vi är på Naturgeografen.
10.00–10.30 Rast
10.30–11.15 Information om de geografiska institutionerna vid Göteborgs universitet.
11.15–11.30 Bensträckare
11.30–12.15 Avslutning

Deltagaravgift
˙
˙
˙
˙

Fredagen den 24 september, avgift:
Gemensam måltid fredagskvällen, avgift:
Lördagen den 25 september, avgift:
Hela seminariet, avgift:

Övernattning
Övernattning ordnas av deltagarna själva.
Lämpliga alternativ i olika prisklasser kan
sökas på www.goteborg.com. Tänk på att
boka övernattning tidigt eftersom bok
mässan drar många besökare och utställare
som övernattar! Den 22–26 september
pågår årets bokmässa i Göteborg. Ett seminariebesök kan kombineras med ett mässbesök.

Anmälan till seminariet
Vi vill gärna få in din anmälan före ons
dagen den 9 juni. Senaste anmälningsdag
är den 20 augusti. Anmälan skickas till
Lennart Malmborg, Tjäderstigen 13, 43543
GEOGRAFISKA NOTISER
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Pixbo, lennart.malmborg@telia.com. Använd anmälningsformuläret som finns på
www.geografitorget.se. Där står också aktuell information.
Inbetalning av deltagaravgift sker till Västra kretsen av Geografilärarnas Riksförenings bankkonto i Nordbanken, kontonummer: 4209 17 88038. Ange vem som är inbetalare + maila datum för din betalning
till Lennart Malmborg för att minska problem.
Välkommen att delta i Geografiseminariet
den 24–25 september 2010!
Styrelsen i Västra kretsen av
Geografilärarnas Riksförening
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meddelanden
Södra kretsen
Södra Kretsen höll sitt årsmöte den 27
mars i Lärarutbildningen i Malmös lokaler. Själva förhandlingarna avslutades
redan på förmiddagen, före universitetslektor Roger Johanssons mycket uppskattade föredrag om ett Malmö i förvandling.
För att till fullo förstå allt krävdes nog en
hel del insikter i det skånska språket och
den malmöitiska mentaliteten, om det nu
finns en särskild sådan. Jag hann dock
aldrig få en kommentar av den närvarande
Riksföreningens ordförande Annica Grund
ström, angående detta. Ett stort tack till
Inge-Marie Svensson för allt praktiskt
arbete och alla trådar hon har dragit i,
inför dagens två årsmöten och föredrag.
Men framför allt för allt arbete som hon i
sin funktion som medlem i valberedningarna har lagt ner för att besätta posterna i

både Södra kretsens och i Riksföreningens styrelser.
Bengt Nilvén, ordförande
Södra kretsen
Styrelsen för Södra Kretsen har efter årsmötet följande utseende:
Bengt Nilvén, ordförande, Prästvägen 4,
247 45 Torna Hällestad, 0730 35 32 49,
bengtnilven@hotmail.com;
Lena-Maria
Petersson, vice ordförande, Markörvägen
24, 226 49, Lund, lepe23@utb.lund.se;
Mette Thorsen-Trondman, sekreterare, Kilian Zollsgatan 30A, 217 56 Malmö, mette.
thorsen@pub.malmo.se; Magnus Grahn,
kassör, Ö Vallgatan 5B, 223 61 Lund, magnusgrahnlund@hotmail.com; Rickard Runnerstedt, ledamot, Alnarpsvägen 11B, 232 53
Åkarp, rickard.runnerstedt@malmö.se.

kretsarna kallar
Mycket av kretsarnas verksamhet annonseras först och ibland endast på Geografilärarnas
Riksförenings sajt www.geografitorget.se. Via sajten går det också att prenumerera på
Geografitorgets Nyhetsbrev och via mejl på det sättet få information om de senaste uppdateringarna, kallelser till möten, exkursioner och mycket annat.

Vänerkretsens höstexkursion
Lördagen den 25 september är det dags att
styra stegen mot Örebro. Samling 9.00 på
parkeringen vid landmärket Svampen (vattentorn i Örebro). Vi tänker ägna förmiddagen åt Oset/Rynningeviken och senare
års stora naturvårdssatsningar mot bakgrund av den historiska Hjälmarsänkningen. Möjligen hinner vi ta en snabb titt på
Myrö slott också. Lunch på Naturens hus.
Eftermiddagen viger vi preliminärt åt

grottlandskapet vid Skärmarboda/alternativt biogassatsningen i Örebro. Anmälan
senast onsdag 22 september till:
Ann Engström-Åberg på mejl
ann.engstrom-aberg@telia.com eller telefon 0584 124 23, eller till
Anders Tidström på mejl
anders.tidstrom@swipnet.se eller telefon
019 10 65 94.
Välkomna!
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kretsarnas styrelser
Södra kretsen

Vänerkretsen

Ordförande: Bengt Nilvén, Prästvägen 4,
247 45 Torna Hällestad, tel: 0730-35 32 49,
mejl: bengtnilven@hotmail.com; vice ordförande: Lena-Maria Petersson, Markörvägen 24, 226 49, Lund, mejl: lepe23@
utb.lund.se; sekreterare: Mette ThorsenTrondman, Kilian Zollsgatan 30 A, 217 56
Malmö, mejl: mette.thorsen@pub.malmo.
se; kassör: Magnus Grahn, Ö Vallgatan 5 B,
223 61 Lund, mejl: magnusgrahnlund@
hotmail.com; ledamot: Rickard Runnerstedt, Alnarpsvägen 11 B, 232 53 Åkarp,
mejl: rickard.runnerstedt@malmö.se.

Ordförande: Gunnar Odenkrants, Smedjegatan 10A, 695 32 Laxå, tel: 0584-106 48;
vice ordförande: Anders Tidström, Kilsgatan 6A, 703 54 Örebro; sekreterare och kassör: Ann Engström-Åberg, Hjortronstigen 2,
695 30 Laxå, tel: 0584-124 23, 070-55016 02,
mejl: ann.engstrom-aberg@telia.com

Stockholmskretsen
Ordförande: Gunvor Larsson, Furunäs
vägen 12, 18143 Lidingö, tel: 08-765 53 07,
mejl: gula@enskildagymnasiet.se; vice
ordförande: Kristina Hansson; sekreterare:
Ewonne  Ekmyr-Göranssson; kassör:
Gunilla Wahlberg Åberg; ledamot: Sickan
Karlsson-Björkman.

Västra kretsen
Ordförande och kassör: Lennart Malmborg
(Djupedalsskolan), Tjäderstigen 13, 435 43
Pixbo, tel: 031-88 09 67, 0706-66 09 67,
mejl: lennart.malmborg@telia.com; vice
ordförande: Kristina Ahlsén (Mimers Hus
Gymnasium), Göteborg, tel: 031-778 84 19,
mejl: kristina.ahlsen@kungalv.se; sekreterare: Olis Oljelund, tel: 031-24 95 87, 073386 07 86, mejl: olis.oljelund@utb.harryda.
se; ledamöter: Anneli Andersson-Berg (Frölundagymnasiet), mejl: anneli.berg.583@
gbgsd.se; Arne Beldau, mejl: beldau@
gmail.com; Bengt Björksten-Magnusson,
mejl: bengt.magnusson.bjorksten@gbgsd.se

Östra kretsen

Kronobergskretsen

Ordförande: Pia Anderson, Kungsbro
Grindtorp 2, 590 75 Ljungsbro, tel 013663 89,
mejl:
piaan613@gmail.com;
sekreterare: Josefin Bernhardsson; kassör:
Karin Sandén, Bygdegatan 407, 583 31
Linköping, tel: 013-21 28 79, mejl: karin.
sanden@bredband.net; revisor: Björn Segrell, Fasangatan 52, 582 37 Linköping, tel:
013-28 28 20, mejl: bjose@tema.liu.se;
valberedning: Niklas Sörman och Jimi
Nilsson.

Ordförande: Peter Bengtsson, Västerportsvägen 22, 352 62 Växjö, mejl: peter.bengts
son@personal.tingsryd.se; vice ordförande:
Patrik Bengtsson, Golfrundan 18, 352 49
Växjö; sekreterare: Johan Kåberg, Stockvedsvägen 2, 352 44 Växjö, mejl: johan.kaberg@
procivitas.se; kassör: Ingemar Svensson,
Surbrunnsvägen 37, 352 45 Växjö, tel
0470-239 27, mejl: ingemar.svensson@
uppvidinge.se; ledamöter: Bo Hansson,
Ulf Nilsson och Britt Söderling.
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