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Mer grotting i Covid-tåka, men lys i tunnelen?
Dette grottebladet inneholder stoff som sikkert vil interessere mange: Torunn Skog sine turbeskrivelser fra flere steder
i Nordland sammen med gamle venner er morsom lesing, supplert med flotte bilder. En tanke er om det er tilstrekkelig
gjennomdiskutert hvordan vi bør publisere fotos av sårbare formasjoner på navngitte steder. Marek Vokáč har levert
spennende stoff fra flere turer i RJR hvor hovedhensikten har vært å etterse festemidler og å erstatte dem. Sylvia
kastner har vært på Svalbard og besøkt isbregrotter, i dag en viktig turistattraksjon. I denne sammenhengen kan nevnes
at glasiospeleologer har de siste årene arbeidet i meget dype brønner på Grønlandsisen og påvist hvordan den nå
smelter raskt- innenfra. Anders Westlund har et interessant referat om årets bløtdyr, en hulelevende mollusk. Endelig
har Trevor Faulkner en utredning om ferskvannsoppkomme i havet utenfor Gildeskål.
Ifølge regjeringen skal de fleste i landet være Covid-vaksinert før sommeren er omme. Det har nylig vært en sterk
åpning av utelivet rundt om i landet, og enkelte prognoser spår en ny smittebølge- det får vi jo se etter hvert. Av denne
grunn kan ikke styret i NGF stå som arrangør for noen fysisk samling i sommer (det har kommet forslag på Beiarn, for
eksempel), men det er ingen ting i veien for å arrangere private samlinger og grotteturer med flere.
I styrevedtak 30 april i år ble det vedtatt at generalforsamling og valg skal gjennomføres digitalt og dato er foreløpig
satt til onsdag 18. august kl. 18:00 og utover. Dagsorden og øvrige detaljer blir publisert på nett (vår Facebook-side og
Hjemmesider, samt e-post til de som har oppgitt det).
Styret arbeider også med en spørreundersøkelse til alle medlemmene for å kartlegge hva medlemmene ønsker seg fra
NGF, NGB og NGRT og hva de selv kan og vil bidra med. Vi håper å kunne legge den ut på vår facebook-side om ikke
lenge.
Fortsatt god sommer og håp om at unntakstilstanden i landet snart er over.
Stein-Erik

