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Under 2001 har föreningen haft följande aktiviteter:
• Under verksamhetsåret har föreningen haft klubblokal på Aktrisgränd 31, Umedalen fram till årskiftet då vi
flyttade till Idrottsallén 4C på Haga. Och som det ser ut idag har flyttningen blivit lyckad och medlemmarna
har nu börjat bli aktiva så att det nästan ibland blivit lite trångt i klubblokalen.
• Studiecirkelverksamheten går nu på högvarv med geologikurs, smyckesinfattningskurs med gjutning och nu
också stenslipningskurs. Föreningen har också knutit ett samarbete med NBV och vi kommer att få bidrag för
varje kursdeltagare.
• Under verksamhetsperioden har föreningen fått flera donationer. Från Ketty Alatalo har föreningen fått delar
av Einars mineralsamling och mineralböcker. Ulf Lindberg har donerat en samling böcker och geologiska
kartor. Tord Andersson har lämnat ett mycket stort bidrag till inköp av ett mikroskop. Även andra
medlemmar har hjälpt till med mindre belopp. Och genom ett minerallotteri som Birgit Wiklund har haft
igång en längre tid har föreningen nu resurser att köpa in en stenknäckare.
Föreningen har haft många aktiviteter under verksamhetsåret.
• Enligt stadgarna hade föreningen sitt ordinarie årsmöte den 16 mars 2001. 27 medlemmar och intresserade
kom till årsmötet. Mauno Lassila berättade om "Istidsspår".
• Under våren och hösten har föreningen haft onsdags- och torsdagsmöten där onsdagsmötena varit upptagna
av geologikursen. Torsdagsmötena även kallat "Öppet hus" har under våren haft tyngdpunkten på
planeringen av den stora mineralturen till Sydnorge som Birgit Wiklund och Göran Axelsson varit
huvudansvariga för. Besöksfrekvensen till torsdagsträffarna har varit dålig. Alla närvarolistor finns
arkiverade i föreningspärmen.
• Föreningen startade upp utfärdsprogrammet med en tur till Varuträsk den 27 maj då vi hjälpte Kenneth att
samla in identifierade mineraler till försäljning. Ett tiotal medlemmar jobbade verkligen hårt.
• Den stora Norgeturen finns rapporterad i sista numret av medlemsbladet och det råder inget tvivel om att
turen blev framgångsrik.
• Guldvaskningen i Bjurholm den 28 juli blev uppmärksammad i Västerbottens Kuriren, men tyvärr hade de
flesta medlemmar uteblivit. Se vidare rapporten i medlemsbladet.
• Geologins Dag den 25 augusti var en positiv händelse där föreningen kunde visa upp sig för allmänheten. Se
rapporten i medlemsbladet.
• Birgit Wiklund ställde upp på loppmarknaden i Umeå som inbringade 2.200:- Flera medlemmar hade skänkt
saker till försäljning.
• Och inte nog med alla aktiviteter under sommarmånaderna så åkte flera medlemmar till Alnön den 1
september och fick en fin guidning av Sven Jonasson, ordförande i Sundsvalls Geologiska Sällskap.
• Och som grädde på moset arrangerade Erik Åman och Per-Erik Westerlund ett bejublat Höstmöte i
Varuträsk. 25 medlemmar hade en veritabel orgie i mineralfrosseri och det ena föredraget avlöste det andra
på löpande band.
• Under verksamhetsåret har styrelsen haft 6 protokollförda sammanträden. En tung post var byte av
klubblokal.
• Medlemmarna har fått två fullmatade medlemsblad med artiklar, fyndortsbeskrivningar mm.
• Föreningen har 91 betalande medlemmar inkl 21 familjemedlemmar.
• Föreningen har Internethemsida på http://www.geonord.org/org/AC
• Den avgående styrelsen vill tacka all medlemmar för visat förtroende, till de som på något sätt bidragit till
föreningens aktiviteter, så som utfärder, medlemsblad, föredrag och förtäring på mötena.
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