SARF-RAPPORT fran RIKSSTAMMAN
i SUNDSVALL 13-14 maj 1995

Lordagen den 13 maj vid 12-tiden samlades deltagarna fOr Riksstamman pa
N:a Stadsberget i Sundsvall. Dar halsades deltagarna valkomna av
Sundsvalls Amatorgeologiska Sallskaps ordf. Sven Jonasson. Under Sven
Jonassons ledning drog deltagarna till Alnon. Dar besags diverse geologiska
lokaler med speeialiteterna alnOit, alnoit-breecia, beforsit, sovit, jaeupiragit
m.l1.. Efter nagra timmar i fait bjOds deltagarna pa harlig maeka i en av
hembygdsfOreningens lokaler. Dar fanns en utstallning om Alnon. Vid varje
hallstation oeh aven hal' vid fikarasten sa Ilimnade Sven Jonasson
sakkunnig 0 intressant information om Alnon oeh den vulkaniska aktivitet
som vadt upphov till de av oss skadade fenomenen.
Vid IS.30-tiden brots exkursionen av for
styrelsen i SARF som for till restaurang
Grankotlen pa N:a Stadsberget oeh holl
styrelsemote. De ovriga dellagarna fortsalle exkursionen pa Alnon elt tag till.
Styrelsemotet som varade 2 timmar behandlade fOrberedande arenden, motioner 0 sporsmal som skall tas upp pa
Riksstamman.

des Rolf Linden till ordfOrande. K.-1.
Grusell beviljades avgang ur styrelsen
pa egen begaran. Bengt Jansson uppgiek
till ordinarie styrelseledamot. Omval fOr
ytterligare 2 ar fOr Holger D. Buentke,
Gunnar Hallgren, Olle Naslin oeh
Torsten Svensson.
Fran VAGS eflerlyses en suppleant efter
ord. ledamoten K.-l. Grusell.
Revisorerna Claes Helgesson oeh
Lennarl Thorin omvaldes.
Rolf Linden fOreslog stamman att valja
K.-I. Grusell till hedersledamot av styrelsen. Stamman bifOll fOrslaget.
Ekonomisk plan kommer senare att utarbetas av styrelsen.
Rolf Linden oeh styrelsen erholl stammans godkannande om ratt att vid behov
uttaga resebidrag med 13:-/mil vid Slyrelseuppdrag.
Motioner val' inlamnade. En fran
Gastrike-Halsinge Geologiska Sallskap
gallande onskan om SARF medlemskap
i Studieframjandets Riksorganisation.
Stamman bifOll den utmarkta motionen.
Tva motioner fran Vasterbottens
Amatbrgeologer.
En motion gallande "Nar, Val' 0 Hur",
dvs. en samlad fOrteekning over Nordens
mineralmassor onskas. Stamman bifOll
att styrelsen framtager en sadan.
Den andra motionen gallde anslutning
till Internet, en slags datasurfing pa na-

Nar kl. blivil 18 strommade deltagarna
in oeh Riksstamman bOljade med ett
halsningsanfOrande av Rolf Linden
varefler stamman fOrklarades oppnad.
Stamman val' rikt representerad med representanter fOr 12 av de 16 anslutna
medlemsfOreningarna. Efter godkannande av stammans behoriga utlysande,
faststallande av rosllangd samt fOrhandlingsordning sa skedde val. Till ordf. oeh
sekr. for stamman valdes Rolf Linden
oeh Tore Steen.
Arsberattelsen foredrogs av Rolf Linden
oeh godkandes av stamman. Den ekonomiska beratlelsen fOredrogs av kassoren
Gunnar Hallgren oeh lades darefler godkand till handlingarna.
Revisionsberattelsen upplastes av sekreteraren dar revisorerna fOrordade full ansvarsfrihet fOr styrelsen under det gangna verksamhetsaret vilket stamman oeksa beviljade.
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tet. Aven delma motion emollogs positivt av styrelsen. Stammans all manna
mening var all Vasterbollens
AmatCirgeologer aterkommer med en
mera utveeklad motion.
Under dagordningens punkt 17 lag ell
fran Hallands Geologiklubb inkommet
brev med diverse synpunkter 0 fragor.
Det hela blev mestadels en dialog
deltagarna i ovrigt oeh Hallands
Geologiklubbs ordfOrande Christer
Johansson dar brevets fragor oeh synpllnkter belystes.
Bengt Jansson overlamnade till SARF
geologiska videoband fbr ej kommersiell
anvandning inom medlemsforeningarna.
Vidare efterlyste Sengt Jansson SARFinformation all utdelas pa Stoekholms
Mineralmassa.
Holger D. Buentke informerade om en
utstallning gallande Turmalin fran
Madagaskar i Ylleljarna 28-31 maj
1995. Vidare meddelade han info gallande Progeo vars malsallning ar landsskapsskydd oeh skyddande eller fridlysning av geologiska lokaler inom Europa.
Ove Torstensson informerade om all tva
journalister startar upp en ny geologisk
tidskrift i A4-format. Presentationen avses aga rum pa Stoekholms
Mineralmassa.
Nasta Riksstamma skall aga rum pa
Kinnekulle under mottot "Fossil oeh
Mineral" enl. stammobeslut.
Rolf Linden fOrklarade stamman avslutad 0 taekade deltagarna for deras stora
intresse. K1. hade da hunnit bli 20.
Efter stamman serverades middag i restaurangens matsal pa deltagarnas bekostnad. Forutom trivsam social samvaro underholls deltagarna, som var ett drygt
trelliotal, med dels ell fbredrag om
Sundsvalls historia av Bjorn Orrhede,
Sundsvall, samt diabildvisning av fantastiskt vaekra bilder av geologisk karaktar med fOredrag av Karin Eriksson.
Bilderna var tagna pa vulkanoar i Nya

Zeeland oeh Hawai aven de av geologparel Karin 0 Gunnar Eriksson,
Skinnskalleberg. Restaurang Grankollen
pa N:a Stadsberget bjod pa ell harligt panorama over Sundsvall som nar skymningen fOil oeh Ijusel tandes i staden
blev utsikten an mer stralande.
Pa sondagsmorgonen kl. 9 slralade deltagarna anyo samman fOr en ny samvaro
med exkursion. Fredagen 0 lordagen erbjod ell harligt solsken men sondagen
var mera mlilen oeh nog sa blasig.
Deltagarna drog till on Klampenborg
med Sven Jonasson som guide. On ar
beliigen i Svartviksfjarden. Holmen utgor idag ell naturreservat med bade kulturell oeh geologisk anknytning.
Manniskan har sail sina spar pa holmen
anda alltifran tidig jarnalder 0 fram till
vara dagar. Aktiviteten pa holmen hade
sin hogglans under sagverksepoken.
Fran denna tid farms manga grundmurar
etc. bevarade. Nar det galler geologien
ar berggrunden pa f1era stallen unik med
grovporfyriska mikroklin faltspatrektanglar i granit.
Pa lamplig plats i la fOr den harda vinden serverade Sundsvalls Geologiska
Sallskaps outtrottliga damer fika med
harligt smakande hembakat brod. I den
kalla blasten vannde det bade kropp 0
sjal.
Har avtaekade Rolf Linden a stammans
vagnar Sundsvalls Geologiska Sallskap
fbr ell gOIl 0 Iyekat arrangemang oeh
alia deltagare i ovrigt fOr gOIl humor 0
ett rikligt deltagande.
For de som for sdderdver vantade ell
helt annat an vannt mottagande i form
av kanske arets varsta sndstonn.
Vintrosa den 20 maj 1995
Tore Steen Sekl: SARF
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