Verksamhetsberättelse för Västerbottens amatörgeologers
verksamhetsår 2011
Styrelsen har under året bestått av ordförande Anders Brundin, v. ordf. Torbjörn
Jonsson, sekreterare Astrid Stedje, kassör Sven Andersson samt ledamöterna
Göran Axelsson, Britt Andersson och Bengt Sjöström. Adjungerad: Birgit
Wiklund. Suppleanter: Elis Andersson och Lars Erik Ravendroth.
Vidare har Birgit Wiklund varit studieansvarig och Thore Lindelöw
lokalansvarig. Britt och Elis Andersson har ansvarat för förtäring vid höst- och
årsmöte samt julfesten. Revisorer för ett år har varit Lennart Vidmark och Anki
Hulterström. Valberedningen har bestått av Christina Ström och Berthold
Johansson.
Medlemsantalet i december 2011 uppgick till 148 personer.
Styrelsen har sammanträtt fem gånger under året. Redaktionskommittén för ACgeologen, Helene Rehnfors och Jan Åberg, har under ledning av redaktören
Torbjörn J. haft två möten samt samarbete med artikelgranskning före tryckning.
Tidskriftens innehåll, utformning och fina färgbilder vittnar om det arbete som
investerats.
Under verksamhetsåret har fem månadsmöten hållits, årsmötet inräknat.
samtliga med omväxlande program och god anslutning, mellan 20 – 25
deltagare.
Bland årets många exkursioner (se AC-geologen 39 och 40) märks
Jämtlandsresan i månadsskiftet juni/juli, Guldvaskning på vår inmutning vid två
tillfällen under sommaren, resan till Varuträsk och Boliden, utflykt till
Brännlandsberget och Vitberget, och Geologins Dag i september. Ett nytt
initiativ var en utflykt i samverkan med VGF, Västerbottens Geovetenskapliga
förening, till Höga kusten vilken samlade ett trettiotal deltagare. Se bifogad lista
över exkursioner och antal deltagare.
Unders året har vi fortsatt med projektverksamheten med Torbjörn som ledare
och Ulf Lindberg som projektanställd. Den har tre inriktningar, en mot
bergtäkter efter 1888; den andra omfattar geologiska utflyktsmål och en
utställning på museet; den tredje består av uppskyltning av intressanta stenblock
i parkerna.
Årets kurser: Under 2011 övertog Astrid Hallman stenslipningskurserna efter
Birgit Wiklund. Astrid H. började slipa sten under Birgits ledning för ett antal år
sedan. Under 2011 träffades en grupp på våren och en på hösten vid c a 8
tillfällen per termin, tisdagar kl 18 - 21. Varje grupp hade fyra deltagare.
Torbjörn har hållit två kurser i kvartärgeologi under våren och hösten 2011.
Samarbetet med NBV har fungerat väl.
Styrelsen för Västerbottens amatörgeologer

DATUM AKTIVITET
2011-‐01-‐27Mineraljakt	
  och	
  tipsrunda
2011-‐02-‐24Bergtäkter	
  i	
  Umeå	
  kommun
2011-‐03-‐10Årsmöte
2011-‐04-‐28 Guld	
  och	
  vaskningsmetoder
2011-‐05-‐27Stenvandring	
  i	
  Umeå
2011-‐06-‐18Guldvaskning	
  på	
  vår	
  inmutning
2011-‐07-‐30Guldvaskning	
  på	
  vår	
  inmutning
2011-‐08-‐06Besök	
  i	
  Varuträsk	
  och	
  Boliden
2011-‐08-‐27 Utflykt	
  till	
  Brännlandsberget	
  och	
  Vitbergets	
  täkter
2011-‐09-‐10Geologins	
  dag
2011-‐09-‐18Bussutflykt	
  mot	
  Höga	
  kusten
2011-‐09-‐29Månadsmöte-‐Sommarens	
  fynd
2011-‐10-‐27 Månadsmöte-‐Miljökrav	
  vid	
  Svartlidens	
  gruva
2011-‐11-‐24 Rabbe	
  Sjöberg-‐	
  Jordskalv	
  och	
  metangasexplosioner
2011-‐12-‐08Lucia	
  med	
  klapp/gröt
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