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BÄSTA NORDENSKIÖLDARE!
Vårt samfund fyller 80 år i maj. Vi firar jubileet på olika sätt, bland annat med ett symposium som av praktiska orsaker kommer att hållas först i november. 80 år är en lång tid
i en förenings historia. Det är skäl att blicka både bakåt och framåt. Kring vilka frågor
har verksamheten kretsat? Hur har innehållet och formerna utvecklats? Hur har vi kunnat
stöda forskning i för oss relevanta frågor? Hur skall vi fortsätta?
Under A.E. Nordenskiölds tid talades det inte mycket om naturskydd eller miljöforskning. Men med fog kan man nog säga att han var en föregångare på de här områdena.
Hans expeditioner och rapporter banade väg för en bättre förståelse av växelverkan mellan
natur och människa speciellt i nordliga områden. Samfundets verksamhet är inte bunden
till A.E. Nordenskiöld som person men nog i mångt och mycket till hans värderingar och
tankesätt.
Martin Lodenius
ordförande

ÅRSMÖTE

PR OGR A M

Torsdagen den 21 mars 2019, kl. 18.00 i Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6,
sal 208. Utom stadgeenliga ärenden, stadgerevisionen i andra behandling, samt
förslag om nya hedersmedlemmar.
Efter förhandlingarna föredrag av bitr. prof. Kristin Ilves: ”Till och från ett
örike: vad hände på Åland under yngre järnålder och tidig medeltid?”Alla intresserade är välkomna!

Exkursionen till Ostpreussen 10–13 maj 2019: ca 10 platser kvar. Kontakta
sekreteraren!

MEDLEMS AVG IF TEN 2019
Samfundets medlemsavgifter har förändrats enligt höstmötets 2018 beslut.
Medlemsavgiften för år 2019 är 20 euro (5 € för studerande och doktorander). Observera! Två medlemmar i samma hushåll betalar som gemensam
medlemsavgift 25 euro. Avgifterna betalas in på kontot Ålandsbanken IBAN:
FI62 6601 0001 1626 50 senast den 15 april 2019. Prenumerationsavgiften har
avskaffats. Härefter får medlemmar alla trycksaker som medlemsförmån. Ständiga medlemmar och hedersmedlemmar är befriade från medlemsavgiften.
Viktigt! Ibland har vi svårt att spåra vems betalning det är fråga om. Skriv ut
medlemmens namn tydligt i det öppna ”meddelande”-fältet i betalningen. Observera detta i synnerhet om avgiften betalas från något annat konto än medlemmens eget.

S TIP ENDIEUTDELNING
Samfundet delar även denna vår ut stipendier åt forskare inom geografi, geologi,
etnologi, arkeologi, kartografi, ornitologi jämte närstående naturvetenskapliga
och kulturhistoriska forskningsgrenar.
Samfundet delar ut två sorters stipendium:
1) Ett större stipendium på 20 000 euro för en vetenskaplig expedition.
2) Doktorandstipendium för ett halvårs forskningsarbete på heltid, samt även
mindre stipendier på max 1 000 euro för fältstudier, materialkostnader, forskningsresor m.m.
Ansökningstiden går ut den 31.3.2019. Instruktioner och ansökningsblankett
finns på samfundets hemsida.
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