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med hälsning från ordföranden
Gott Nytt År! Jag hoppas att ni har haft
några vilsamma dagar och ser an det nya
året med tillförsikt. Januari brukar vara en
tid med goda föresatser och förhoppningar. Som ordförande i föreningen tycker
jag mig se ett gott år för Geografilärarnas
Riksförening. Ett år där vi kommer att synliggöras mer, och utöka antalet medlemmar. Jag har under 2012 upprepade gånger,
i olika sammanhang, lyft fram de utbildningsbehov som finns ute bland geografilärarna i grundskolan. Kretsarna kan här
fylla en funktion i samarbete med högskolor och universitet. Till detta behövs pengar och vi söker nu fondmedel för att kunna säkerhetsställa olika projekt som vi tror
att våra medlemmar kommer att uppskatta.
Föreningens styrka är medlemmarnas engagemang och intresse för geografi. Ekonomin är vår svagaste sida. Vid årsmötet,
som kommer att hållas 9 mars i Linköping hoppas jag att vi kommer kunna bolla många idéer och förslag på föreningens
aktiviteter och dra upp riktlinjer för kommande års arbete.

Under våren kommer många seminarier
och konferenser äga rum med geografiska förtecken. Får jag slå ett slag för Geographical Association’s årliga konferens. I
år äger konferensen rum 4–6 april vid University of Derby, England. Konferenserna är ofta välorganiserade och bjuder på
tillfällen att åka på väl ledda exkursioner,
delta i debatter och gå på föreläsningar.
Mer information hittar ni på http://www.
geography.org.uk/ Detta leder tankarna till
våra egna seminarier. Visst är det väl dags
att mötas igen? Ännu ett ärende om bör tas
upp vid årsmötet i mars.
Väl mött i Linköping den 9 mars.
Karin Wakeham

Kallelse till årsmöte
Geografilärarnas Riksförening kallar till
årsmöte 9 mars 2013 i Linköping. Tid,
plats och programmet för årsmötet att annonseras på www.geografitorget.se.
Välkomna!

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 Geografitorgets
Nyhetsbrev och på det sättet få information om de senaste uppdateringarna, kallelser till möten, föredrag, exkursioner och
annat.

Årsmöte i Kronobergskretsen
Kronobergskretsen avhåller ÅRSMÖTE
tisdagen den 5 februari kl 19.00 i sal Moberg (geografisalen) på Linnéuniversitet i
VÄXJÖ. Sedvanlig eftersits.
Välkomna önskar styrelsen.
Peter Bengtsson

Geografiska Notiser • Årgång 71 (2013) • Nummer 1

—2—

notiser
Eurogeo 2013
Söndagen den 24 februari – fredagen den 1
mars 2013 – Eurogeo digital earth Comenius approved course. Salzburg, free (with
EU funding) for European teachers, see
www.eurogeography.eu/digital-earth.html
for details grant applications to your national agency by 16 September 2012 please
spread the word.
Karl Donert
President, EUROGEO
eurogeomail@yahoo.co.uk
Director: European Centre of Excellence
www.digital-earth.eu

Call for sessions –
5th Nordic Geographers’ Meeting
Dear colleagues.
We are pleased to inform you that the 5th
Nordic Geographers’ Meeting will be held
in Reykjavík Iceland, 11–14 June 2013.
The organisers of NGM 2013 invite
members of the geographic community,
as well as others dealing with geographical issues, to propose sessions for the conference. We welcome proposals that relate
to the full range of geographic inquiry; human or physical geography, geographic
methodologies etc.

The theme of the conference is Responsible Geographies. See http://conference.
hi.is/ngm2013/conference-theme for a description.
The conference will be organised in 1½
hr timeslots. Sessions may use more than
one timeslot, depending on the number of
presenters. In addition to the usual conference format with separate paper presentations, alternative sessions (e.g. panels,
workshops) are welcomed.
Please email your proposal to ngm2013@
hi.is before 30 September 2012. The organising committee will review the proposals and respond to the session organisers.
Call for individual papers for each session will be opened in November 2012.
The session organisers will receive and review the abstracts for papers.
If you have any questions, please check
the conference website, http://conference.
hi.is/ngm2013.
For any further information, feel free to
contact us by emailing to ngm2013@hi.is.
Please forward this call to other mailing
lists and colleagues.

Geografilärarnas Riksförening på Twitter
Nu finns GR på Twitter. Det är sekr David
Örbring som sköter om twittrandet. Du hittar oss på: @geografitorget

//David Örbring, sekr i Geografilärarnas
Riksförening
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kontakt med kretsarnas styrelser
Fullständiga uppgifter om kretsarna, deras styrelser och verksamhet finns på
www.geografitorget.se

Södra kretsen

Västra kretsen

Ordförande: Bengt Nilvén, Trebackalånggatan 168, 281 41 Hässleholm, tel: 073035 32 49, mejl: bengtnilven@hotmail.com

Ordförande: Anneli Andersson-Berg (Katrinelundsgymnasiet), Haga Nygata 29 A, 413
01 Göteborg, tel: 031-13 39 96, 0705-193
996, anneli.andresson.berg@educ.goteborg.
se. Västra kretsen kommer att ha årsmöte i
slutet av mars månad. Datum, tid och lokal
meddelas senare på www.geografitorget.se.

Stockholmskretsen
Ordförande: Gunvor Larsson, Furunäs
vägen 12, 181 43 Lidingö, tel: 08-765
5307, mejl: gula@enskildagymnasiet.se

Östra kretsen
Ordförande: Pia Anderson, Kungsbro
Grindtorp 2, 590 75 Ljungsbro, tel 013663 89, mejl: piaan613@gmail.com

Kronobergskretsen
Ordförande: Peter Bengtsson, Västerportsvägen 22, 352 62 Växjö, mejl: peter.
bengtsson@personal.tingsryd.se

Vänerkretsen
Sekreterare och kassör: Ann Engström
Åberg, Hjortronstigen 2, 695 30 Laxå, tel:
0584-124 23, 070-55016 02, mejl: ann.
engstrom-aberg@telia.com

sessioner
Information om två sessioner vid kommande NGM 2013 in Reykavik, Island 11–
14 juni. Sista dag för att skicka in abstracts
är 31 januari 2013.
Session 39, titled ”Geography and education”, is organized by Gabriel Bladh (Karlstad University), Lena Molin (Uppsala
University) and Per Jarle Saetre (Sogn og
Fjordane University College)
(see: http://conference.hi.is/ngm2013/geo
graphy-and-education/).

Geography and Education
Research on geographical education can be
approached from various perspectives, all
of which are welcome in this session. Possible themes include practical and theoretical
takes on the teaching, studying and learning of geography in schools and in higher
education. Curricula, teaching methods and
materials as well as questions of evaluation
and assessment, values in geography education and teachers’ and students’ concep-
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tions of geography as a subject are among
the themes that can be taken up. The session
will also highlight the challenges for geography education in line with the conference
theme of responsible geographies. This session is the fourth one combining Geography and Education at NGM. By establishing a session on geography and education
we want to continue discussion on educational themes in the Nordic context.

Session 34 “Contemporary geographies
of children and young people: present and
future challenges” is organized by Sirpa
Tani (University of Helsinki), Sofia Cele
(Uppsala University) and Danielle van der
Burgt (Uppsala University) (see: http://
conference.hi.is/ngm2013/contemporarygeographies-of-children-and-young-people/).

alumnträff för geografer
Torsdagen den 7 mars 2013 blir det alumnträff för geografer – tidigare studenter i Geografi
vid Stockholms universitet!
Alumnträffen äger rum på plan 1 i Geohuset.

Program:
17.00–18.00 Drop-in och mingel. Vi bjuder
på tilltugg och det ﬁnns dryck till självkostnadspris.
18.00–19.00 Information och diskussion i
Högbomsalen:
Karin Ebert och Leona Axelsson ger gene
rell information om Alumnnätverket. Jessica
Slove Davidson presenterar NOTIS projektet. Anders Fridfeldt om Geografi - ett allt
mer aktuellt profilämne i skolan, forskningen och arbetslivet.

19.00- ca. 22.00 Minglandet fortsätter.
Anmälan via doodle länken:
http://www.doodle.com/5zhyaybtatfknyxp
Snälla sprid detta till alla som kan vara intresserade!
Välkomna!
Hälsningar
Karin
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Geografi-Alumnträff

Välkommen till Geografi-Alumnträff !
När? Torsdag den 7 mars 2013 kl.17.00
Var? Geohuset (plan 1 vid huvudentrén)
Vad? Program:
17.00-18.00 Drop-in och mingel. Vi bjuder på tilltugg och det finns dryck till självkostnadspris.
18.00-19.00 Information och diskussion i Högbomsalen:
Karin Ebert och Leona Axelsson ger generell information om Alumnnätverket
Jessica Slove Davidson presenterar NOTIS projektet
Anders Fridfeldt om Geografi - ett allt mer aktuellt profilämne i skolan, forskningen och arbetslivet
19.00- ca. 22.00 Minglandet fortsätter.
Vi är mycket intresserade av att förbättra kontakten med arbetslivet inom vår utbildning.
Dina erfarenheter inom arbetslivet är viktiga för oss och vi vill gärna ha en dialog med dig.
Det finns även möjlighet att börja ett samarbete med INK (Institutionen för naturgeografi och
kvartärgeologi) eller KG (Kulturgeografiska institutionen).
Våra studenter efterfrågar kontakt med arbetslivet. Du har möjlighet att erbjuda praktik till
studenter eller komma och föreläsa vid kursintroduktioner. Eller bara mingla med oss!
Anmälan?
Genom att gå in på doodle länken http://www.doodle.com/5zhyaybtatfknyxp kan du anmäla dig
till festen (o s a senast den 25 februari 2013). Vi vill gärna nå så många som möjligt - vidarebefordra
gärna denna inbjudan till dina kursare!

Välkommen!

Kulturgeografiska institutionen (KG)
www.humangeo.su.se
Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi (INK)
www.ink.su.se

