
2021-02-25 1(2) 

Box 2078 • 750 02 Uppsala • tel 018-17 90 28 • kontakt@geologinsdag.nu • org.nr. 80 24 12-7162 • bg 5427-2745  

www.geologinsdag.nu 

Årsredovisning för  
Föreningen för Geologins Dag 2020 

Aktiviteter 2020 
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 49 (med totalt 31 arrangörer). 
Detta var över förväntat med tanke på restriktionerna på evenemang under Corona-
pandemin. Antalet besökare var cirka 4 5000 (en ungefärlig uppskattning baserad på en 
utvärderingsenkät från arrangörerna med 55 % svarsfrekvens).  

Den officiella dagen för Geologins Dag år 2020 var lördagen den 12 september. 
Arrangörer hade möjlighet att arrangera på andra datum än den andra lördagen i 
september. 15 arrangemang skedde utanför ”Geologins Dag” helgen. Ingen invigning 
arrangerades.    

Årsmötet hölls på Sveriges geologiska undersökning och via Skype den 24 april. 
Förseningen berodde på läget med coronaviruset. Företrädare för Geologins Dag har 
under 2020 deltagit på två möten i regi av Svenska Nationalkommittén för Geologi.  

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. År 2020 hade vi ca 5 300 nedladdningar av 
informationsmaterial (2019 hade vi ca 4 200 nedladdningar).  

Föreningen har även en årligen återkommande fototävling. Vinsterna i fototävlingen 
delas av en första-, andra-, och tredjepristagare som får en prissumma på 10 000 kr, 6 000 
kr och 4 000 kr respektive. I förstapriset ingår även en lektion med en geolog. Endast fyra 
skolklasser deltog under året i fototävlingen.  

För medlemmar 
Vid slutet på året (siffra från 4 december) hade föreningen 1 368 medlemmar, en ökning 
på 36 medlemmar från året innan. Sedan 2008 räknas alla prenumeranter på det digitala 
nyhetsbrevet för Geologins Dag som medlemmar. Medlemsavgiften är 0 kr. Under 2020 
skickades 10 nyhetsbrev ut via e-post till samtliga föreningsmedlemmar. 

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 2020 (4 december) hade 2 997, respektive 647 följare. Det är en 
ökning med 354 respektive 75 följare från samma period 2019.  
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Ekonomi 
Föreningen inkomster var under året 227 850,00 kr, varav 210 500,00 kr var bidrag från 
våra bidragsgivare, och resterande inkomster kom från försäljning av stenlådor. Utgifterna 
var totalt 149 905,45 kr, vilket resulterade i ett överskott på 77 944,55 kr. Detta belopp 
går in i nästkommande år som ”buffert”.   

Intäkterna för 2020 är mer än 100 000kr mindre än 2019 (345 983 kr) och nära 
200 000kr mindre än 2018 (419 880 kr). En prioriterad fråga för styrelsen blir framöver 
att öka bidragen för att kunna säkerställa verksamheten.  

Styrelsen och möten 
Styrelsen har 8 medlemmar. Under året har åtta ordinarie styrelsemöten och ett årsmöte 
plus konstituerande styrelsemöte ägt rum. Mer information om styrelsens 
sammansättning, föreningens stadgar med mera finns på www.geologinsdag.nu. I 
dokumentet ”Årsrapport 2020”, som går att ladda ned från www.geologinsdag.nu/om-
oss/arsmote-2021 finns mer information om aktiviteterna under året.  

25 februari 2021 

Åsa Erlfeldt Nelly Aroka 
Ordförande i Föreningen för Geologins Dag Kassör för Geologins Dag 
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