Verksamhetsberättelse för Västerbottens amatörgeologer 2013
Styrelsen har under året bestått av ordförande Torbjörn Jonsson, v.ordf. Helene Rehnfors, sekreterare Astrid
Stedje, kassör Leif Alperud, samt ledamöterna Karin Holmberg, Inger Järnefalk och Ingemar Lilienblad. Daniel
Viström suppleant på 2 år och Ingegerd Wahlström suppleant på 1 år. Vidare har Helene Rehnfors varit
studieansvarig och för förtäring vid årsmöte och Lucia har Inger Jernefalk och Karin Holmberg varit ansvariga.
Revisorer för ett år har varit Anna-Karin Hulterström och Margita Sundell. Revisorsuppleant Anders Brundin.
Valberedningen har bestått av Christina Ström och Anders Brundin.
Medlemsantalet i december 2013 uppgick till 152 medlemmar. Det är en ökning med 2 personer jämfört med
2012.
Styrelsen har sammanträtt 7 gånger under året. Redaktionskommitten för AC-geologen, Helene Rehnfors och Jan
Åberg har under ledning av redaktören Torbjörn Jonsson haft två möten samt samarbete med granskning av
artiklar före tryckning som skett i Tojoskogstekniks tryckeri i Djäkneboda. Tidskriftens utkommer två gånger per
år och dess innehåll , utformning och fina färgbilder vittnar om det arbete som investerats.
Under verksamhetsåret har åtta månadsmöten, inberäknat årsmötet, hållits, samtliga med omväxlande program
och god anslutning, mellan 15-25 deltagare.
Bland årets många exkursioner (se AC geologen nov- 13) märks Malåresan i 27-29 juni, guldvaskning i
Öreälven vid två tillfällen där det första tillfället lockade många deltagare, 17 stycken. Leif Alperud har ansvarat
för aktiviteten och förutom ett och annat guldkorn har det bjudits på grillad korv. Stenvandringen i maj där
Torbjörn med sitt kunnande visade på var man använt natursten som byggnadsmaterial. I Umeå. Andra utflykter
gick till Ytterklinten med gamla gruvmiljöer och bergkrossanläggning i Stönningsberget och Vindelådalen där
deltagarna fick lära sig om sorterat och osorterat jordmaterial vid HK. Geologins dag lockade många besökare
och förutom de sedvanliga aktiviteterna bjöds de på föreläsningar av Jan Åberg och Torbjörn Jonsson.
Årets kurser har omfattat Astrid Hallmans slipkurser, två på hösten och en på våren, samt Torbjörns kurser om
Mineraler och bergarter och kursen Känn din sten. Samarbetet med NBV fungerar väl.
Styrelsen har under året börjat med en uppstädning av lokalen. Lokalytorna disponeras delvis om och
förhoppningsvis ska den fina mineral- och bergartssamlingen bli mer lättåtkomlig för besökare.
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