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Årsredovisning av
Föreningen för Geologins Dag 2018
Aktiviteter 2018
Föreningen för Geologins Dag har som uppgift att stötta lokala arrangörer i arbetet med
att planera och genomföra den nationella temadagen Geologins Dag en gång per år.
Målgrupper för arrangemangen är allmänhet och skolor. Antalet anmälda arrangemang
under Geologins Dag var 62 stycken (med totalt 52 arrangörer). Antalet besökare var
cirka 3 600 (en ungefärlig uppskattning baserad på en utvärderingsenkät från arrangörerna
med 79 % svarsfrekvens). Den officiella dagen för Geologins Dag år 2018 var lördagen
den 8 september. Invigningen arrangerades av och hos Högskolan i Kristianstad fredag
den 7 september.
Årsmötet hölls tillsammans med Norbergs kommun, och Föreningen Järnet på
Lapphyttan i värdshuset Engelbrekt i Norberg den 22 mars. I samband med årsmötet
anordnade Geologins Dag ett inspirationsseminarium med titeln ”Geologin styr
Bergslagen”. 30 personer deltog på årsmötet som avslutades med ett besök i Gruvmuseet.
Företrädare för Geologins Dag har under 2018 deltagit på två möten i regi av Svenska
Nationalkommittén för Geologi. Projektledaren presenterade även Geologins Dags
verksamhet på Nordiska Geologiska Vintermötet i Köpenhamn i januari.
För skolor
Parallellt med temadagen sker även aktiviteter riktade mot skolan, främst genom att
Geologins Dag via den egna webbplatsen erbjuder lärare nedladdningsbar
undervisningsmaterial om geologi och ett gratis informationspaket med broschyrer.
År 2018 hade vi 120 beställningar av lärarpaketet och ca 4 300 nedladdningar av
informationsmaterial på hemsidan, vilket är en ökning med 1 000 nedladdningar jämfört
med 2017.
Föreningen har även en årligen återkommande skoltävling som består av en
fototävling med bild och beskrivning av ett föremål med geologisk anknytning. 2018
utökades skoltävlingen med en musiktävling där elever sjöng om geologiska tidsperioder.
Vinsterna i fototävlingen delas av en första-, andra-, och tredjepristagare som får en
prissumma på 10 000kr, 6 000kr och 4 000kr respektive. I förstapriset ingår även en
lektion med en geolog. Vinnarna av musiktävlingen får 5 000kr.
För arrangörer
För andra året i rad anordnade Geologins Dag en workshop för arrangörer som med egna
initiativ och eget engagemang utgör grunden för Geologins Dag. Workshopen ägde rum
på Österlen den 4 – 5 maj och hade 12 deltagare. Förutom presentationer och
diskussioner innehöll den en guidad geologisk exkursion kring naturum Stenshuvud.
Målet med ArrangörsWorkshopen är att föreningen ska behålla och öka antalet arrangörer
och samtidigt ge arrangörerna ett tillfälle att träffas, inspireras och samverka.
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För medlemmar
Under 2018 skickades 12 nyhetsbrev ut via e-post till samtliga föreningsmedlemmar. Tre
nyhetsbrev med riktad information skickades till gruppen arrangörer och ett riktat
nyhetsbrev skickades till gruppen lärare. Vid slutet på året (siffra från 6 december) hade
föreningen 1 265 medlemmar, en ökning på 71 medlemmar från året innan. Sedan 2008
räknas alla prenumeranter på det digitala nyhetsbrevet för Geologins Dag som
medlemmar. Medlemsavgiften är 0 kr.
Geologins Dag har stärkt sin närvaro på internet genom konton på Facebook
(www.facebook.com/geologi.idag) och på Instagram (www.instagram.com/geologinsdag),
där föreningen i slutet på 2018 (6 december) hade 2 302, respektive 479 följare. Det är en
ökning med 544 respektive 129 följare från samma period 2017. I dokumentet
”Årsrapport 2018”, som går att ladda ned från www.geologinsdag.nu/om-oss/arsmote2019 finns mer information om aktiviteterna under året.
Ekonomi
Föreningen för Geologins Dag lämnar bidrag till SGU för driften av arrangemanget
Geologins Dag nationellt, vilket motsvarar de medel föreningen får in från bidragsgivare.
Ev. överskott ligger dock kvar hos föreningen. Avtal med SGU angående detta
upprättades den 9 februari 2010. SGU svarar för administration och projektledning.
För år 2018 har föreningen överfört 243 446,50kr till SGU för driften av
arrangemanget Geologins Dag. Föreningens kostnader för styrelsemöten inklusive
kostnader för årsmötet har uppgått till 17 741,10kr. Ingående buffert från tidigare år låg
på 283 300,17kr. Vid 2018 års utgång var bufferten 227 476,35kr. Under året har
55 823,82kr av bufferten använts för drift.
Styrelsen och möten
Styrelsen har 13 kategorier med två representanter var för näringsliv, universitet,
amatörgeologer, lärare m.fl. Nio platser har dock varit vakanta under 2018.
Under året har sex ordinarie styrelsemöten och ett årsmöte plus konstituerande
styrelsemöte ägt rum. Mer information om styrelsens sammansättning, föreningens
stadgar m.m. finns på www.geologinsdag.nu
11 februari 2019
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Vice ordförande i Föreningen för Geologins Dag
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