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Protokoll Årsmöte Geografilärarnas Riksförening 2020, 29 mars 
Närvarande: David Örbrink, Anders Fridfeldt, Karin Wakeham, Åsa Colliander Celik, 
Gunilla Granath Zilllén, Johanna Jokinen, Lotta Dessen Jankell (genomfört via Zoom) 
 
§ 1. Mötet öppnas av David 
§ 2. Val av ordförande för mötet  

• David Örbring 
§ 3. Val av sekreterare för mötet  

• Lotta Dessen Jankell 
§ 4. Val av två protokolljusterare   

• Gunilla Granath Zillén & Anders Fridfeldt 
§ 5. Godkännande av kallelse till årsmötet  

• Godkändes 
§ 6. Godkännande av dagordning  

• Lades in motion om ändring av stadgar under paragraf 11 efter budget.  
• Övrig dagordning godkändes. 

§ 7. Styrelsens verksamhetsberättelse (Se bilaga A)  
• Godkändes 
• Önskan finns om att konkretisera verksamhetsberättelsen kommande år.  

§ 8. Ekonomisk rapport och revisorernas berättelse (Se bilaga B och C)  
• Johanna redogör för årets resultat (se bilaga).  
• Ett förslag för att får fler att förnya medlemskap är att undersöka om vi kan ordna så att 

medlemmar får påminnelse om medlemskapet håller på att gå ut.  
• Mötet godkänner ekonomiska rapporten under förutsättningen att revisor godkänner 

densamma.  
§ 9. Ansvarsfrihet för styrelsen  

• Godkändes 
§ 10. Förslag till budget  

• Budget ej lagd än. Johanna återkommer.  
• Bidragen från SSAG och Skolverket har erhållits. 
• Förslag att lägga ca 20 000 på Geografdagarna (exakt belopp beslutas senare av styrelsen). 

§ 11. Val av ordförande i föreningen och styrelsen (på ett år)  
• 11b. Förslag enligt motion till ändring i stadgarna för att stärka styrelsen med fler medlemmar. 

Särskilt under en tid då fler medlemmar behövs, nya kursplaner skrivs mm. Ändringen gäller § 
6 där det framgår att det bara får vara 4 ordinarie ledamöter. Förslag att ändra det till: 4 till 6 
ordinarie ledamöter. Även § 5.11 behöver då ändras och angivelsen om att det bara får vara 
två (2) tas bort. (Se motionsbilaga). Dessa ändringar godkändes av årsmötet. Styrelsen utökas 
därmed med en ordinarie ledamot mot tidigare fyra, nu fem utöver ordförande.  

• Valberedningen föreslår omval av David Örbring som ordförande. Årsmötet godkände valet. 
§ 12. Val av två ordinarie ledamöter (på två år)  

• Sittande Åsa Colliander Celik till 2021- godkändes 
• Sittande Karin Wakeham till 2021- godkändes 
• Föreslår att Lotta Dessen Jankell väljs om till 2022 - godkändes 
• Föreslår att Johanna väljs om till 2022 - godkändes 
• Föreslår att Anders Brandt (Gävle) väljs (nyval) till 2022 - godkändes 

§ 13. Val av två suppleanter  
• Föreslår omval Lars Andersson (Växjö) - godkändes 
• Föreslår nyval Martin Röllgårdh (Uppsala) - godkändes 

§ 14. Val av två revisorer jämte ersättare  
• Föreslår omval av Jan-Erik Nilsson och Peter Bengtsson - godkändes 
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§ 15. Val av förtroenderåd (Bilaga E)  

- Gabriel Bladh, professor i samhällsvetenskapernas didaktik, (Karlstad universitet) 
- Tomas Torbjörnsson, universitetslektor, (Karlstad universitet) 
- Björn Segrell, universitetslektor, (Linköpings universitet) 
- Lena Molin, professor i humangeografi och senior lektor i didaktik (Uppsala universitet) 
- Tomas Lundén, professor emeritus Centre for Baltic and East European Studies (CBEES) 

(Södertörns högskola) 
- Clas Göran Alvstam, professor emeritus ekonomisk geografi, (Göteborgs universitet) 
- Eber Ohlsson, ingenjör 
- Marléne Sallander, universitetsadjunkt, (Göteborgs universitet) 
- Peter Östman, universitetslektor, (Stockholms universitet) 
• Föreslagna förtroenderåd godkändes.  
• Kommentar: att ingen av de invalda är naturgeograf och att därför fler bör tillfrågas. Även att 

tillfråga personer inom näringsliv och andra verksamheter relevanta för geografiämnet.  
 
§ 16. Val av tre ledamöter i valberedning  

• Förslag att sittande valberedningen fortsätter ett år till (Ingemar Svensson 
(sammankallande), Anders Fridfeldt och Eva Sahlin) – godkändes 

§ 17. Fastställande av årsavgift  
• Förslag att ha kvar samma medlemsavgifter - godkändes 

§ 18. Geografiska Notiser  
• Redaktör Anders Fridfelt, berättar att intentionen är att hålla ihop varje nummer med ett tema 

även fortsättningsvis.  
• Nummer i närtid handlar till stor del om geografiämnets identitet.  

§ 19. Kontoöverföring östra kretsen – Är den gjord? 
• Johanna upptar kontakt och för över pengarna till konto där de kan användas.  

§ 20. Kronobergskretsen – rullande styre. Kontaktperson: Patrik.Bengtsson@vaxjo.se  
• Enligt stadgarna helt ok att organisera kretsarna på detta sätt. 

§ 21. Exkursion – Anders Fridfeldt (Se bilaga) 
• Fråga: Kan man inom ramen för GR arrangera en,två dagars exkursion i Mälardalen? Tanken 

är att även andra intresserade organisationer/föreningar kan vara med.  
• Förslag att i samband med detta lansera GR och bjuda in lärare och andra intresserade och att 

ämnesdidaktiska frågor diskuteras under resan.  
• Förslag boende vid Herrfallets stugby vid Hjälmaren. 
• Kostnader: buss, logi, middag och frukost. Trolig kostnad ca 1900/person.  
• Förslag att medlemmar betalar 200 mindre och att de som betalar 200 till blir medlem då 

samtidigt.  
• Förslag att föreningen går in och stödjer med ca 200.  
• Bussen tar 50 deltagare och vilket således är max deltagare 50. Minst 20. 
• Mötet beslutar att gå vidare med förslaget och undersöka i vilken mån GR kan bidra 

ekonomiskt och med hur mycket. 
§ 22. Delaktighet i konferens SO-dagarna  

• Erbjudande att vara delaktiga med bokbord under konferensen 8-9 september 2020 
• Mötet tackar ja till att delta. 
• Lotta Dessen Jankell meddelar arrangörerna.  
• Förslag att till detta tillfälle beställa Beachflagga och/eller ”rollup” med nya loggan. 

§ 23. Artikelsök – kontrakt (se bilaga F)  
• Det innebär att PDF behöver göras på varje artikel.  
• De gamla artiklarna är ibland inte uppdelade i PDF:er per artikel.  
• Förslag att styrelsen ser över kontraktet och att det inte krockar med GR:s ägandeskap av 

artiklar i Geografiska Notiser.  
§ 24. Varva nya medlemmar!!  

• bordlades 
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§ 25. Geografdagarna 2020 i Uppsala (v44) 

• Vi får ha en egen workshop och mötet beslutade att ta det erbjudandet.  
• Innehåll beslutas senare. 
• Förslag finns också om workshop om skönlitteratur och geografi. David ansvarig för detta och 

även Åsa intresserad.  
§ 26. Webbsidan  

• Åsa kan föra över Geografiska Notiserna till nya webbsidan. Har påbörjat arbetet. 
• Ska även lägga över från 2018 och 2019.  

§ 27. Arkivera och spara gammalt material (finns i Sthlm)  
• bordlades 

§ 28. Andra aktiviteter 2020  
• bordlades 

§ 29. Övriga ärenden.  
• bordlades 

 
 
___________________________ 
sekreterare Lotta Dessen Jankell 
 
 
___________________________  ___________________________ 
justerare  Anders Fridfeldt  justerare Gunilla Granath Zillén 
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