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med hälsning från ordföranden
Thomas Borén som under ett flertal år varit ensam huvudredaktör för tidskriften,
slutar efter nr 1. Under sin tid som redaktör har Thomas Borén verkligen lyckats
väl med att omdana tidskriften som nu står
upp emot dagens krav. ETT STORT TACK
Thomas, för din insats för Geografin!
Nya redaktörer som hälsas välkomna är
Andrew Byerley, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet och Bo
Magnusson, Institutionen för Kulturvård
vid Göteborgs universitet. De kommer att
dela på huvudredaktörskapet från och med
nr 2, 2012. David Örbring, sekreterare i
GR och Tomas Torbjörnsson, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala kommer att
ingå i redaktionen som redaktörer särskilt

för frågor som rör föreningen och undervisning i geografi. Kvar i redaktionen från
tidigare är Karin Wakeham, som är annons- och recensionsredaktör.
Inför GRs årsmöte framarbetas förslag
till gruppmedlemskap, där lärare från samma arbetsplats kan teckna ett förmånligt
medlemskap och ta del av medlemsförmånerna. Kriterier för gruppmedlemskap
kommer att annonseras på www.geografi
torget.se, liksom dagordning med mera för
årsmötet.
Väl mött till årsmötet!
Annica Grundström, ordförande
Geografilärarnas Riksförening

kretsar kallar
Mycket av kretsarnas verksamhet annonseras först och ibland endast på Geografilärarnas riksförenings sajt www.
geografitorget.se. Via sajten går det också att prenumerera (gratis) på Geografi
torgets Nyhetsbrev och på det sättet få
information om de senaste uppdateringarna, kallelser till möten, föredrag, exkursioner och annat.

Västra kretsen årsmöte 2012 med
föredrag om Svalbard

Kronobergskretsen årsmöte 2012
med föredrag om megastäder

Tisdagen den 7 februari 2012 håller Kronobergskretsen årsmöte kl 19.00 i Geografisalen på Linnéuniversitetet i Växjö. Sedvanliga
(korta) årsmötesförhandlingar som följs av
att rektor Johan Kåberg föreläser och visar
bilder underrubriken ”Med gymnasieelever
i megastäder” där nedslag görs i bland annat New York och Shanghai. Eftersits. Välkomna!
Styrelsen, Kronobergskretsen

Årsmöte hålls torsdag 15 mars kl 18.00 på
Handelshögskolan, Vasagatan, Göteborg.
Lokal anslås vid entrén. Hjärtligt välkomna!
Styrelsen, Västra kretsen
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Kronobergs- och Södra kretsen:
Exkursion till Manchester och
Liverpool

Lördagen den 16 till onsdagen den 20 juni
2012. Exkursion till Manchester och Liverpool under ledning av Lena Eskilsson, fil dr

i kulturgeografi, och Magnus Grahn, fil lic i
historia. Exkursionen är fullbokad men vid
stort intresse kan ytterligare en exkursion genomföras vid annat tillfälle.
Läs mer på www.geografitorget.se. Anmälan
till magnusgrahnlund@hotmail.com

eurogeo
Fredagen den 1 – söndagen den 3 juni
2012 Konferens EUROGEO
EUROGEO har utlyst call for abstracts till
sin konferens i Dublin 1–2 juni 2012, med

exkursion den 3 juni. Temat för konferensen
är “Geography and Global Understanding:
Connecting the Sciences”. Läs mer på www.
eurogeography.eu

notiser
Geografiska förbundet och dess arkiv
Geografiska Förbundet (GF) bildades 1918
och är till för alla som är intresserade av geografi. Idag är drygt 110 personer medlemmar och de flesta av dem har någon typ av
anknytning till Stockholms universitets Natur- och Kulturgeografiska institutioner, t ex
genom arbetet eller tidigare studier. Geografiska Förbundet har även medlemmar i andra
delar av Sverige.
Geografiska Förbundet har sedan starten
den 3 mars 1918 egentligen saknat en systematisk arkivering av årsmöteshandlingar,
styrelseprotokoll, handlingar för räkenskaper, brevdiarier med mera. Vid ett styrelsemöte den 25 oktober 2010 beslöt styrelsen
att ett arkiv skulle skapas och att detta arkiv
skulle doneras till Stadsarkivet i Stockholm.
Materialet är nu sorterat i åtta volymer varav de sex första är i tidsperioder om i regel
20 år, för åren 1918 – 2005. Volym 7 innehåller material om vissa geografidagar och volym 8 uppgifter om Norrlandsboken (1942).

Varje volym har ett antal avdelningar enligt
följande:
A. Årsmötesprotokoll med bilagor. Styrelseprotokoll med bilagor.
B. Verksamhetsberättelser. Revisionsberättelser. Program.
C. Diarium. (Saknas i alla volymer.)
D. Register. Korrespondens. (Avser medlemmar.)
E. Inkomna handlingar. Korrespondens.
F. Geografidagarna. Exkursioner.
G. Kassaböcker. Räkenskaper.
L. Tidningsklipp, skrifter, broschyrer och
eventuella fotografier.
Under de år som förflutit sedan 1918 har
handlingar samlats i pärmar och kartonger
utan någon särskild arkivansvarig. När ovan
nämnda institutioner flyttade från innerstaden 2007 till nya lokaler i Frescati följde
Geografiska Förbundet med i fl
 yttlasset. Vid
Notiser fortsätter på sid 52
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