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Rapport från Riksföreningens årsmöte
Söndagen 12 april höll Riksföreningens sitt årsmöte på Globala Gymnasiet på
Södermalm i Stockholm. Ett tiotal engagerade medlemmar deltog. Dagordningen
hade, förutom de enligt stadgarna obligatoriska punkterna, ett flertal punkter där
kretsarna stod i fokus. Vidare behandlades
Notiserna, Skolforum 2015, fortbildningsbehov bland geografilärare i grundskolan
och uppvaktning av utbildningsdepartementet. Geografiämnet framtidens ämne –
möjligheter och svårigheter – diskuterades
avslutningsvis. Nedan följer en mer ingående beskrivning av det som avhandlades.
På hemsidan finns protokoll från mötet att
ladda ner.

Styrelsens sammansättning

Årsmötet tog beslut om ny styrelse för
Riksföreningen. Karin Wakeham valdes till ordförande för ytterligare ett år.
Till ordinarie ledamöter valdes för två år
Johanna Jokinen och David Örbring. Till
suppleanter valdes för ett år Lena Eskilsson och Lotta Jankell. Lotta som är ny i
föreningen arbetar på Globala Gymnasiet
och är en prisbelönt, passionerad geograf.

Ekonomi

De senaste åren har Riksföreningen kunnat se en förbättrad ekonomi, vilket är
positivt. Den största utgiften är tryckning
distribution av Notiserna. Kostnaderna är
under ständig översyn i syfte att finna bästa
kvalitet till lägsta pris. Tidskriften är vår
största kontaktyta med/mellan medlemmar
och samhälle, och är en viktig del av föreningens verksamhet och profil. Vid årsmötet

diskuterades hur den förbättrade ekonomin
kan komma medlemmarna till del via kretsarna. Se nedan.

Notiserna

Som nämnts ovan är Notiserna en viktig del av föreningen. Huvudredaktör Bo
Magnusson framförde vid årsmötet förslag
på framtida innehåll. Då läsekretsen uppvisar stor variation är det viktigt att innehållet avspeglar detta. Tidskriften läses
exempelvis av både verksamma grundskolelärare, lärarstudenter, doktorander, universitetslektorer och pensionerade geografer. Geografiämnet är som bekant ett ämne
med stor bredd vilket också bör avspeglas
i de artiklar som publiceras. För tillfället är
det brist på artiklar med naturgeografiska
perspektiv. Vi uppmanar därför läsarna att
skicka naturgeografiska artiklar till redaktören.
I Notiserna bör det också råda balans
mellan ”teori och praktik”, d v s både geografisk forskning och klassrumsnära geografi bör presenteras. Notiserna har haft ett
flertal nummer med olika teman. Detta är
uppskattat och något som kommer att återkomma. Förslag på teman mottages av Bo
Magnusson.

Skolforum

Föreningen har under ett flertal år deltagit vid Skolforum som äger rum i Stockholm den 26–27 oktober 2015. Föreningen
har vid tidigare tillfällen delat ett utställningsområde med övriga So-ämnesföreningar. Att delta vid Skolforum innebär en
chans att möta medlemmar, presentera för-
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Huvudredaktör Bo Magnusson
och kassör Johanna Jokinen.

eningen men framförallt är det en möjlighet att synliggöra och marknadsföra
geografiämnet. Bakom Skolforum står
Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och
Svenska Läromedel.
David Örbring kommer att representera föreningen, men fler geografer
behövs till vår monter. David har fått i
uppdrag från Skoforum att anordna en
workshop om geografiska begrepp. Detta
är ett ypperligt fortbildningstillfälle för
verksamma geografilärare! Tag kontakt

med David Örbring om du kan delta en
timme eller mer. En intressant dag, eller
två, utlovas.

Kretsarna

En stor del av årsmötet kom att behandla
kretsarna. Dessa har en mycket viktigt roll
i föreningens verksamhet. Det är i kretsarna de enskilda medlemmarna har en
stor möjlighet att påverka och delta i föreningens verksamhet. Det är kretsarna som
kan synliggöra geografiämnet i det lokala

Engagerade medlemmar deltar i diskussionen kring geografiämnet
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samhället. Det är kretsarna som utgör en
betydelsefull länk mellan skola och universitet/högskola i det dagliga arbetet.
Samtliga deltagare vid årsmötet
instämde i vikten av att stimulera kretsarnas verksamhet. Bidrag för exempelvis
föreläsningar och exkursioner kan sökas
från Riksföreningen via kassören Johanna
Jokinen. En förutsättning för att få bidrag
är att ansökan överensstämmer med Riksföreningens stadgar beträffande verksamhetens syfte.
Representanter från Södra kretsen och
Kronobergskretsen redogjorde för några
spännande inslag i de egna kretsarna. Trots
årsmötets positiva inställning till kretsarnas verksamhet tvingades dock mötet ta en
del svåra beslut p g a minskad kretsverksamhet. Östra kretsen har under ett flertal
år brottats med problem. Beslut togs därför
vid årsmötet att slå samman Östra kretsen

med Stockholmskretsen. Det betonades
dock att det är viktigt att både styrelsens
sammansättning och verksamhet speglar
kretsens geografiska område. Information
kommer att skickas ut till de berörda medlemmarna via epost.
Årsmötet beviljade även, om än motvilligt, att godta Västra kretsens önskan
om att få bli vilande. Att godtagandet var
något motvilligt motiverades med kretsarnas betydelse för föreningens verksamhet.
En vilande krets är att betrakta som negativt, och något som Riksföreningen aktivt
bör arbeta för att undvika. Dock kan inte
kretsarnas styrelsemedlemmar tvingas
fortsätta sitt idoga arbete år efter år utan ett
tillskott av nya aktiva medlemmar.
I ett försök att stimulera tillväxt i Västra
kretsen beslutades att Riksföreningens årsmöte kommer att äga rum i Göteborg april
2016.

Lotta Jankell engagerade med tankeredskap och hållbar utveckling
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Framtida angelägenheter

I anslutning till det avlutande anförandet av Lotta Jankell diskuterade årsmötet bland annat geografiämnets utveckling
i skolan. Då många lärare sägs uppleva
vissa svårigheter kopplade till de nya kursoch ämnesplanerna är det angeläget med
översyn av fortbildningsbehov. En större
nationell satsning diskuterades. I UK och
USA har nationella satsningar som The
Road Map Project rönt stor framgång när
det gäller att synliggöra geografiämnet och
dess betydelse för samhället. Nu är det
dags för Sverige! Detta är något som bör
tas upp på departementsnivå, och detta är
således en fråga som Riksföreningen aktivt
bör driva via exempelvis Nationalkommittén.
Lotta Jankell avslutade mötet med ett
engagerande anförande där mötets deltagare fick chansen att diskutera geografiämnets möjligheter och svårigheter. Hållbar utveckling är en viktig del i ämnet och

något som bör lyftas fram ännu mer. Vi
geografer har det holistiska synsätt som
efterfrågas i ESD (education for sustainable development) – utbildning för hållbar
utveckling (HU). Detta bör framföras med
större tydlighet till allmänhet och politiker.
Lotta tog också upp användandet av
tankeredskap i undervisningen. Dessa kan
ses som breda angreppssätt, perspektiv, att
utgå från i undervisningen. Att utgå från
olika perspektivtagande inom HU är ett
exempel. Olika skalor i tid och rum är ett
annat angreppssätt.
Tack
Ett stort tack framförs till alla medlemmar
som arbetar aktivt för att synliggöra geografiämnet. Ett särskilt tack till webbansvarige Eber Ohlsson och medlemsregistrator Georg Pålsson.
Karin Wakeham
Ordförande Geografilärarnas Riksförening

Geografiska Notiser • Årgång 73 (2015) • Nummer 2

