Østfold Geologiforening
Årsberetning 2021
Medlemstall i foreningen:
Pr. 31.12.2021 hadde foreningen 36 medlemmer.

Styret har bestått av:
Thor Sørlie

Leder

Jan Strebel

Nestleder

Aud Hansen

Sekretær

Ingar Antonsen

Kasserer

Kjell Hasle

Styremedlem

Edvard Framvik

Styremedlem

Jan-Olav Bergsletten

Styremedlem

Det er holdt 1 medlemsmøte. Det er holdt 3 styremøter, hvorav ett kombinert styre- og arbeidsmøte og
10 rene arbeidsmøter.

Korona-år nr. 2 - 2022
2020 var året da koronaviruset Covid-19 endret måten vi mennesker kunne omgås på. 12. mars ble
Norge stengt ned, og det har fra den dagen stort sett ikke vært forsvarlig å holde foreningsmøter. Resten
av denne årsberetningen må leses i lys av dette. Situasjonen har fortsatt hele 2021 også, avbrutt av en
periode på høsten hvor situasjonen var litt bedre. Vi fikk da gjennomført ett møte, og planla også et
julemøte som dessverre måtte avlyses. Hvor lenge pandemien skal bestemme vår aktivitet vil tiden vise.

Møter:
November

17.11. Thor Sørlie: Siden sist

Antall fremmøtte var ca. 10.

Turer:
Det har i 2021 vært snakket om, og planlagt turer, men ingen er gjennomført. Styret ser turer som en
naturlig del av foreningens aktiviteter, og vil forsøke å tilby interessante turer.
Kenneth og Anders har lagt opp en fin tur til bl.a. Källargruvan nord for Arvika. Den ble utsatt flere
ganger, og til slutt gitt opp for denne gang. Men når verden blir mer normal igjen, kommer vi tilbake til
denne turen.

Geologiens dag – Friluftslivets uke:
Foreningen satset også denne gangen på deltagelse i Friluftslivets uke som Sarpsborg kommune
arrangerer. Planen var samtidig en tidlig markering av Geologiens Dag. Både kommunen og vi håpet i
det lengste at den skulle kunne gjennomføres, men til slutt var det ikke annen råd enn å avlyse den.

Økonomi:
Økonomien i foreningen er bra, men vi må være oppmerksomme på økte utgifter til husleie på
folkehøyskolen og innkjøp av mat, og foredrag. Regnskapet for 2021 viser et stort underskudd på
kr 10 935,-. Det skyldes at vi var storsinnet nok til å ikke kreve inn kontingent når det ikke var aktivitet.
De fleste utgifter har heller ikke vært til stede, men betaling for bladet STEIN og noen andre utgifter har
det likevel vært. Styret tar imot forslag til inntektskilder med takk. Kontingenten har vært 300 kroner.
Foreningen har i år fått inn kr 4 589,- fra Grasrotandelen, takket være 13 spillere. Vi oppfordrer flere
som spiller til å la Grasrotandelen gå til foreningen.

Medieeksponering:
Hjemmesiden er oppe og går, adressen er http://www.ostfold-geologiforening.com. Stor takk til
Kenneth!
Vi har to Facebook-grupper, en lukket gruppe for medlemmene og en åpen gruppe som alle som ønsker
det kan være med i. Edvard har styrt dette, og jevnlig lagt ut informasjon, både om ting som skal skje,
og bilder fra arrangementene. Stor takk til Edvard! Vi ønsker at flere deltar aktivt, for det har vært få
bidrag fra de andre medlemmene.

Opplevelsesrommet på Hjortsberg
Styret har jobbet mye i opplevelsesrommet på Hjortsberg utover høsten. Mineralene som kom fra
Sarpsborg Geologiforening er pakket ut og sortert. På forsommeren fikk foreningen tilbud om å kjøpe
deler av samlingen til Liv Hovland, rett før hun gikk bort. Dette ble pakket ned, fraktet, pakket opp og
sortert. Materialet var meget systematisk merket. Stor takk til Astrid Haugen hjulpet oss med å vurdere
stuffene med et profesjonelt blikk. Noe vil bli en del av utstillingen, noe vil være prøver som skolens
elever skal få håndtere og studere, noe blir gevinster og noe kan bli aktuelt å selge, f.eks. på en åpen dag
for medlemmene.
Sarpsborg og Haldens biblioteker av bøker og mineraltidsskrifter gjennomgått, sortert og ryddet på
plass. Dubletter vil bli lagt ut for salg. Det neste som står for tur er å pakke ut, se gjennom og sortere
Halden Geologiforenings nedpakkede skatter, dvs. stuffer som ikke fikk plass da utstillingsmontrene ble
fylt opp. Rommet er foreløpig stengt inntil vi kommer i orden. Dette må prioriteres framover.

Nags:
NAGS’ landsmøte ble arrangert fysisk denne gangen, i Oslo 30. oktober. Thor og Jan deltok. Thor er
nestleder i Landsstyret, og redaktør for bladet STEIN.

Foreningens drift:
Det har vært en svært positiv og løsningsorientert stemning i styret, og givende å arbeide med å drive
foreningen, det lille som har vært pga. situasjonen vi er i.
Foreningen har i 2021 holdt ett møte på Skjeberg Folkehøyskole. Siden årsmøtet ikke kunne
gjennomføres, ble styret og valgkomiteen enige om å spørre alle som har verv om å la perioden løpe ett
år ekstra. Alle var villige til det.
Loddsalg på medlemsmøtene, kontingentpenger og Friluftlivets uke er normalt de viktigste inntektene.
Grasrotandelen har etter hvert også blitt en god inntektskilde. Aktivitetsnivået i foreningen begrenser
seg vanligvis i hovedsak til medlemsmøter med foredrag. Disse har pleid å være brukbart besøkt idet i
gjennomsnitt ca. 12-18 er til stede hver gang. Styret har valgt å holde god kvalitet på foredragene
gjennom faglig sterke foredragsholdere.
Vi har et nytt medlem i 2021. Styret hadde håpet at den åpne Facebook-gruppen, som for tiden teller
167 medlemmer, også skulle føre til flere medlemmer i foreningen, men det har ikke slått til. Vi må se
litt på mulige strategier i den forbindelse. Medlemstallet er stabilt på samme antall som året før, idet en
er falt fra og en meldt inn.
Halden - Sarpsborg, februar 2022
For styret, Thor Sørlie - Aud Hansen – Ingar Antonsen – Kjell Hasle – Edvard Framvik – Jan Olav
Bergsletten – Jan Strebel

