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Verksamhetsberättelse för Geografilärarnas
Riksförening 2014
Under 2014 har verksamheten inom föreningen präglats av insatser för att bli mer
synliga både inom de egna leden men också utanför föreningen. Styrelsemedlemmar
har deltagit vid möten vid Uppsala universitet för att diskutera de nationella ämnesproven i geografi.
Föreningen har numera en facebooksida
i ett led att synas mer. Under året har föreningen kontaktats av olika tidskrifter för
att veta mer om geografiämnet. Kontakter med media har ofta etablerats via facebookssidan.
Föreningen har också arbetat för att
garantera att föreningens tidskrift Geografiska Notiser har ett innehåll som tilltalar samtliga medlemmar. Aktuell forskning
och skolrelaterade artiklar bör vara stående
inslag, se även nedan. Didaktiska hörnet är
nu ett stående inslag som lyfter fram geografididaktiska spörsmål. Ansvarig för det
didaktiska hörnet har god kontakt med positiva lärare som uppskattar att få sina frågor besvarade kring bland annat styrdokumenten från 2011.
Styrelsen har arbetat för att vända en
nedåtgående trend med minskat medlemsantal. Gruppmedlemskap erbjuds skolor
sedan 2013, se nedan. Tyvärr har ämnets
minskade ställning på gymnasiet också lett
till en minskning av antalet medlemmar totalt. Dock ser vi att det nya gruppmedlemskapet ger frukt.
Föreningen har under våren 2014 nominerat kandidater till årets Pris till geografilärare inrättat av Svenska Nationalkommittén för geografi och Svenska Sällskapet för
Antropologi och Geografi (SSAG).
Riksföreningens fortbildningsverksam-

het sker främst i Geografiska Notiser och
inom
Kretsarna. En tidskrift som är känd för
sin goda kvalitet, och som uppskattas av
såväl medlemmar som icke-anslutna geografer. Ett flertal av artiklarna har kommit
att användas i undervisning.
Föreningen hade vid årsskiftet 2014–
2015 sex kretsar. Det är dock till Riksföreningen medlemmarna betalar sin medlemsavgift. Under 2014 fanns planer på att
utöka kretsarnas betydelse vid fortbildning
inför de nationella proven.
Även vid Geologins dag är kretsarna
viktiga. Under 2014 har det i ett flertal av
kretsarna varit mycket aktivitet med fortbildningstillfällen i form av exkursioner
och föreläsningar. Riksföreningen har under 2014 haft riktade bidrag till de enskilda
kretsarna för att stötta dessa.
Under september 2014 ägde ett Geografiseminarium rum i Uppsala. Ämnets
ställning i går, idag och i morgon stod i fokus för de föreläsningar och diskussioner
som ägde rum. De deltagande medlemmarna lyfte fram behovet av att träffas oftare
för att diskutera och synliggöra ämnet.
GN är en betydande fortbildningskälla med olika typer av artiklar och notiser
innehållande forskning, didaktik, pedagogik, debatt, exkursionsberättelser, reportage och information om geografihändelser
och fortbildningstillfällen inom kretsarna
och av andra. GN har en viktig recensionsavdelning. Tidskriften publicerar artiklar
om geografiska frågor med hela ämnets
bredd – geografi, kulturgeografi, naturgeografi och samhällsplanering. Forskningsreportage, utbildning och samverkan
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med geografilärare på alla nivåer i utbildningssystemet som främsta målgrupp. Artiklarna kan vara såväl teoretiska som empiriska och omspänna alla delar av världen.
Bo Magnusson, huvudredaktör och ansvarig utgivare för Geografiska Notiser,
med fyra nr under år 2014 verkar i linje
med tidigare redaktörs intentioner.
Geografiska tidskriftsfonden stöttar utgivningen och den ekonomiska modellen
för samarbetet mellan GR och Sydsvenska
Geografiska Sällskapet, SGS för att säkerställa utgivningen av tidskriften för framtiden fungerar väl. En modell som slagit
väl ut där riksföreningen och SGS delar på
kostnaderna för layout, tryck och distribution av tidskriften proportionerligt sett till
antalet medlemmar.
Geografiska Notiser publiceras också på
GR:s hemsida vilket gör artiklarna och det
övriga materialet i varje nummer tillgängliga på webben ca tre månader efter utgivningen.
Redaktör Eber Ohlsson ansvarar för
riksföreningens hemsida www.geografi
torget.se samt att sända ut Geografitorgets
nyhetsbrev. Eber lägger ner ett stort arbete för geografin och har genom åren åstadkommit en mycket uppskattad och alltid
uppdaterad informationssajt med kalendarium, kretsarnas evenemang, exkursionstips, mötesdokumentering och Geografiska
Notiser för varje kvartal.
Geografitorget innefattar även lättillgängliga länkar och annonser för såväl
medlemmar som andra geografiintresserade. Dessa uppskattas och används flitigt av
medlemmarna.
Föreningen bevakar geografiämnet, är
en remissinstans samt en viktig koppling
mellan forskning och utbildning, därmed
är även högskole- och universitetslära-

re viktiga medlemmar som borde medräknas istället för att uteslutas från kriterierna. Flera dessa medlemmar är inblandade i
lärarutbildningen och har ett nära samarbete med grund- och gymnasieskola.
Riksföreningen beviljades ett välkommet bidrag från Svenska Sällskapet för
Antropologi och Geografi, SSAG för att
säkra utgivningen av Geografiska Notiser.
Årsmötet beslöt att höja medlemsavgiften för år 2014 för att ge styrelsen ökad
möjlighet till mötesverksamhet och fortbildning. Sedan 2013 erbjuds särskilt
gruppmedlemskap för ämneslärare vid
skolor, se ovan. Varje enskild lärare kommer dock erhålla egen rösträtt.
Riksföreningens styrelse har under året
inte hållit några sammanträden öga-motöga, utan kommunikationen inom styrelsen
har fortlöpande skett via e-post och telefonsamtal. Årsmöte har dock ägt rum under 2014.
Nationalkommittén för Geografi vid
Kungliga Vetenskapsakademien har genomfört ett sammanträde under året där
förre ordf. Annica Grundström har deltagit.
Frågan om ett resurscentrum för Geografi
är fortfarande under utredning. Uppvaktning till utbildningsdepartementet är också aktuellt.

Styrelsen har under året haft följande
sammansättning:
Karin Wakeham, Linköping, ordförande
Jan Wiklund, Falköping, vice ordförande
David Örbring, Kristianstad, sekreterare
Johanna Jokinen, Stockholm, kassör
Lena Eskilsson, Helsingborg ledamot

Geografilärarnas Riksförening
Karin Wakeham, Ordförande
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BOKSLUT PER 3 1 DECEMBER 2 0 1 4
BOKSLUT PER 3 1 DECEMBER 2 0 1 4
BOKSLUT PER 3 1 DECEMBER 2 0 1 4
RESULTATRÄKNING PER 3 1 DECEMBER 2 0 1 4
RESULTATRÄKNING PER 3 1 DECEMBER 2 0 1 4
RESULTATRÄKNING PER 3 1 DECEMBER 2 0 1 4
INKOMSTER
INKOMSTER
INKOMSTER

Medlemsavgif t er
......................................................
6 9 7 1 5 ,0 0
Medlemsavgif t er
......................................................
6 9 7 1 5 ,0 0
Medlemsavgif t er
......................................................
6 9 7 1 5 ,0 0
Bidrag
......................................................
8 2 9 6 0 ,0 0
Bidrag
......................................................
8 2 9 6 0 ,0 0
Bidrag
......................................................
8 2 9 6 0 ,0 0
Svenska Sällskapet f ör Ant ropologi och Geograf i .......................................
5 0 0 0 0 ,0 0
Svenska
Sällskapet
f ör Ant ropologi och Geograf i .......................................
5302 090600,0
Skolverket
……………………………………………………………………………………………………..
,00
Svenska Sällskapet f ör Ant ropologi och Geograf i .......................................
5 0 0 0 0 ,0
00
Skolverket ……………………………………………………………………………………………………..
3 2 9 6 0 ,0 0
Skolverket ……………………………………………………………………………………………………..
3 2 9 6 0 ,0 0
Diverse int äkt er
......................................................
1 3 6 0 0 ,0 0
Diverse int äkt er
......................................................
1 3 6 0 0 ,0 0
Diverse int äkt er
......................................................
1 3 6 0 0 ,0 0
Geograf iseminarium: delt agaravgif t er ………………………………………………………….
1 3 6 0 0 ,0 0
Geograf iseminarium: delt agaravgif t er ………………………………………………………….
1 3 6 0 0 ,0 0
Geograf iseminarium: delt agaravgif t er ………………………………………………………….
1 3 6 0 0 ,0 0
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1 6 6 2 7 5 ,0 0
1 6 6 2 7 5 ,0 0
1 6 6 2 7 5 ,0 0

TILLÄGG TILL BOKSLUT PER 31 DECEMBER 2014
GEOGRAFILÄRARNAS RIKSFÖRENING
INFORMATION OM INKOMMEN BETALNING
TILLÄGG TILL BOKSLUT PER 31 DECEMBER 2014
Efter årsskiftet inkom
en INKOMMEN
betalning från Sydsvenska
geografiska sällskapet angående
INFORMATION
OM
BETALNING

distributions-, tryck- och layoutkostnader för Geografiska Notiser 2014 enligt en faktura
daterad den 23 januari 2015. Beloppet 20 000,00 kr bokfördes vid kalenderdatumet den 6
februari 2015 då betalningen inkom.
Efter årsskiftet inkom en betalning från Sydsvenska geografiska sällskapet angående
distributions-,
och
för Geografiska
2014 enligtavenGeografiska
faktura
Efter årsskiftettryckinkom
detlayoutkostnader
även fem betalningar
angåendeNotiser
prenumerationer
daterad
den 23Dessa
januaribetalningar
2015. Beloppet
20 000,00
bokfördes
vid EXLIBRIS
kalenderdatumet den 6
Notiser 2014.
omfattar
följande:kr300,00
kr från
februari
2015 då betalningen
inkom.
Buchhandelsgesellschaft,
600,00
kr från Swets Information Services, 900,00 kr från EBSCO
International, 2700,00 kr från LM Information Delivery och 7 800,00 kr från BTJ
Efter årsskiftet inkom det även fem betalningar angående prenumerationer av Geografiska
Notiser 2014. Dessa betalningar omfattar följande: 300,00 kr från EXLIBRIS
Buchhandelsgesellschaft, 600,00 kr från Swets Information Services, 900,00 kr från EBSCO
International, 2700,00 kr från LM Information Delivery och 7 800,00 kr från BTJ
Solna, 2015-03-06
Johanna Jokinen
Kassör
Solna, 2015-03-06
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Johanna
Jokinen
Kassör
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BALANSRÄKNING PERRIKSFÖRENING
31 DECEMBER 2014
GEOGRAFILÄRARNAS RIKSFÖRENING
BALANSRÄKNING PER 31 DECEMBER 2014
BALANSRÄKNING PER 31 DECEMBER 2014
TILLGÅNGAR

SKULDER/EGET KAPITAL

Postgiro
………………..130 398,42
TILLGÅNGAR
(konto
nr 4 37 11 -1 )
TILLGÅNGAR

Ingående balans ..........
SKULDER/EGET
KAPITAL82 221,25
SKULDER/EGET KAPITAL

Kassa
................... 130 398,42
Postgiro
………………..
(konto
nr 4 37………………..
11 -1 )
Postgiro
130 398,42
(konto nr 4 37 11 -1 )
Kassa
................... 130 398,42
Kassa
...................

Årets resultat
Ingående
balans ..........
Ingående balans ..........

130 398,42
130 398,42

Årets resultat
Årets resultat

48 221,25
177,17
82
82 221,25

.......... 130
48398,42
177,17
..........
48 177,17

130 398,42
130 398,42

Föreningens tillgångar vid årsskiftet 2014/15 omfattar 130 398,42 kronor.

Föreningens tillgångar vid årsskiftet 2014/15 omfattar 130 398,42 kronor.
Föreningens tillgångar vid årsskiftet 2014/15 omfattar 130 398,42 kronor.
Uppsala, 2015-01-20
Johanna Jokinen
Kassör
Uppsala, 2015-01-20
Johanna
Uppsala,Jokinen
2015-01-20
Kassör
Johanna Jokinen
Kassör
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