Verksamhetsberättelse 2017.
Västerbottens Amatörgeologer.
Styrelsen har under året varit
ordförande Jan Nilsson
v.ordf. Helene Rehnfors
sekreterare Lars Möller Jensen
kassör Leif Alperud
styrelseledamöter Karin Holmberg, Christina Ström, Anders Iacobæus.
suppleanter Daniel Viström, Gianna Ragagnin
Styrelse har under året haft 7 protokollförda styrelsemöten.
Vår stensamling flyttades under mars till den lokal som vi delar med
Tupperware.
Kostnad 3500 kr per år. Ett tiotal medlemmar hjälptes åt med flytten och
Lars Möller Jensen har organiserat och katalogiserat samlingen.
Lokalen har under året använts vid ca 20 tillfällen för årsmöte, styrelsemöten,
månadsmöten och kursverksamhet. Lokalen fungerar väl. En uppenbar fördel är
att alla som deltar i möten får en bra överblick över samlingarna.
Föreningen har haft studiecirklar i stenslipning under ledning av Helene
Rehnfors.
Kompiskurser om magmatiska bergarter och Bergslagens geologi har hållits
under ledning av Lars Møller Jensen.
Sommarresan 2017 genomfördes inte. Vi beslöt att den tänkta resan till
Bergslagen ska genomföras i slutet av juni 2018. Planering har gjorts under
hösten 2017 och vintern 2018 i form av kompiskurser.
Under året har 7 månadsmöten samt årsmöte och Lucia hållits. Torbjörn Jonsson
har informerat om rapport från SGU. Vid planering av sommarresan 2018,
konsulterades Göran Axelsson och Lars-Erik Ravendrot. Vandring i Röbäck
med fokus på spår från historien med fika hemma hos Lars M J. Besök på Löbe
Granit AB i Holmsund. Besök KBC-huset där Kerstin Abbing berättade om
undervisning och forskning. Inger Jernefalk visade deras stensamling.
Umevatoriet, materiens bildande i supernovor, Bastien Erpelding.

Utflykter:
Guldvaskning 8/8 2017 i Öreälven under ledning av Leif Alperud. Härlig dag
med mycket sol men lite guld.
Geologins dag 9/9 genomfördes med en utflykt till Åkerlandet, Dorotea. Lilian
Tegnander välkomnade vid bygdegården i Varpsjö där medhavd lunch intogs.
Fem intresserade från trakten anslöt. Torbjörn Jonsson berättade om Åkerlandets
zinkgruva, en verksam som bedrevs en kort tid i början av 1900-talet. Malmen
som skulle fraktas till Amerika kom aldrig iväg.
Dagen avslutades med besök vid Drakryggen, en fantastisk nipa vid Lögdeälven.
Luciafest genomfördes enligt tradition med gröt och skinka. Christina Ström och
Karin Holmberg stod för planering och dukning. Stenlotteri och klurigt
julkorsord förhöjde stämningen. Välbesökt, gott och trevligt.
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