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Under 2002 har föreningen haft följande aktiviteter:
• Föreningen har idag all sin verksamhet i den nya klubblokalen på Västra Idrottsallén 4C.
• Studiecirkelverksamheten går nu på högvarv med geologi-, smyckesinfattnings-, samt stenslipnings- och
trumlingskurser.
• Föreningen har också ett bra samarbete med NBV.
• Totalt har föreningen haft 13 studiecirklar med 70 deltagare, samt 12 kulturprogram med 465 deltagare.
• Under verksamhetsperioden har föreningens första ordförande och grundare Jan Thelin lämnat oss efter en längre
tids sjukdom. Föreningen har fått en stor donation från hans samlingar, samt geologisk litteratur, som kommer att
vara till glädje för alla medlemmar.
Föreningen har haft många aktiviteter under verksamhetsåret.
• Enligt stadgarna hade föreningen sitt ordinarie årsmöte den 15 mars 2002. 22 medlemmar och intresserade kom
till årsmötet. Göran Axelsson med flera medlemmar visade bilder och mineral från Norgeturen.
• Under verksamhetsåret har föreningen haft öppet hus varje tisdag, kursaktiviteter på onsdagar- och ett
torsdagsmöte sista veckan i varje månad utom under sommarperioden.
• Föreningen startade upp utfärdsprogrammet med en tur till Kristineberg, Storliden och Lainejaur den 1 juni.
• Den 6 juli hade vi åter guldvaskning i Bjurholm med många deltagare och alla hittade guld.
• Den stora sommarturen den 27 juli gick i år till Jämtland och finns rapporterad i sista numret av medlemsbladet.
Det råder inget tvivel om att turen blev framgångsrik mycket tack vare våra guider från Jämtlandsföreningen.
• Mineraltur till Alnön genomfördes den 7 september. Ett stort tack till Sundsvallsföreningen för hjälp och
guidning.
• Föreningen deltog i Naturens Dag på Gamlia den 1 september och det var stundtals trångt vid vårt bord.
• Ett oplanerat föredrag om Mineralresor till Grönland som Bertil Otter höll den 10 september drog mycket folk.
• Geologins Dag den 28 september fick föreningen en ny möjlighet att visa upp sig för allmänheten.
• Höstmötet den 11 oktober hölls i Umeå och Göran Axelsson visade lite bilder från Jämtlandsturen.
• Månadsmötet den 28 november hölls på Geografen på Universitetet. Torbjörn Jonsson var vår värd.
• Och på månadsmötet den 27 februari berättade Antti om Europas högsta vulkan Teide på ön Teneriffa.
•
•
•
•
•

Under verksamhetsåret har styrelsen haft 4 protokollförda sammanträden. Beslut har också tagits genom e-mail.
Medlemmarna har fått två fullmatade medlemsblad med artiklar om utfärder, fyndortsbeskrivningar mm.
Föreningen har 85 betalande medlemmar var i ingår 21 familjemedlemmar, vilket gör totalt 106 medlemmar.
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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