Referat fra NAGS vintermete i Bergen
Motet ble avholdt i Bergen og Omegn Geologiforenings lokaler i Sandviksboder 23. Det motte opp representanter fra felgende foreninge r:
Telemark, Vestfold, Kongsberg, Drammen, Moss og Hadeland. Sammen med sekreueriatets 3 medlemmer ialt 12 deltagere. For [erste gang
var et Vintermote lagt til Bergen og man hadde hdpet at noen av
Vestlandsforeningene hadde vcert representert.
Formann Karl Dalen ble valgt til ordstyrer.
Det ble lest opp brev fra Fredrikstad
Geologiforening, Sarpsborg Geologiforening og Hedemark Geologiforening.
De begrunnet sitt fravrer med det store
ekonomiske 10ft det er a sende folk sa
langt avsted, en grunn man rna akseptere o
Dagens tema: NAGS organisasjonsform
og fremtid .
Her ble hevdet at et Vintermete uten
beslutningsmyndighet ikke har noe serlig for seg. Andre mente det var et bra
forum for a drefte saker som senere kan
tas opp pa Arsm0te . Tiden for Arsm0te
burde ikke falle sammen med apningstiden pa Mineralmessen da folk kanskje
vii prioritere rnessebesek fremfor a sitte
pa arsmete. Man diskuterte om Vintermete burde bli Arsm0te og det heller
blir et medlernsmete i forbindelse med
Messen.
Vi vii fremsette felgende forslag til neste
arsmete: Arsm0tet flyttes til vinteren
snarest mulig etter at man kan ha et
regnskap ferdig, heist innen 15. mars.
Regnskapsaret forskyves sa det faller
sammen med kalenderaret. I forbindelse
med messe holdes det et medlernsmete
heist utenfor messsens apningstid . Sekretariatet vii utforme et forslag til vedtektsendringer.
Det er apenbart at de lange og dyre
reiser er en belastning for klubber som
vii sende representanter til meter. Det
ble dreftet om man kunne bygge opp et
reisefordelingsfond . Etter endel diskusjon kom man fram til felgende forslag

til neste arsm0te: Det ber opprettes et
reisefordelingsfond . Dette skjer ved at
kontigenten til NAGS heves med kr. 5,som eremerkes reisefordelingsfond. I tillegg overferes renter fra Messefondet til
samme fond. Det kan ogsa vurderes om
man kan sette tak pa Messefondet og
bruke av det overskytende til reisefond.
Sekretreriatet vii sette opp et forslag til
hvorledes reisefordelingsfondet kan brukes, men haper ogsa at medlemmene vii
komme med sine meninger i denne
saken .
Sekretreriatet vii i et rundskriv be foreningene om a etablere en adresse (egen
postboks) - slik at det ikke blir adresseforandring hver gang klubben far ny formann.
Klubbene rna minnes pa stuffer til tombolaen pa messen og til auksjonen .
Det ble anbefalt a sette opp faste retningslinjer for Nordisk stein- og mineralmesse (NAGS-messen). Messen pa
Kongsberg i august blir or. 12 i rekken .
0konomien er et alltid tilbakevendende
tema. Det ble foreslatt at man skulle
prove a fa igang et landsomfattende lotteri med virkelig fine stuffer som gevinster. Muligens kunne det lages en steinkalender for salg eller som lodd i lotteriet. Dette siste blir sa kostbart at man
burde fa sponset dette mot litt reklame.
Det rna nedsettes en egen komite for a
arbeide med dette.
Det ble fremlagt et brev fra Moss og
Omegn geologiforening der arsm0tet
har besluttet likevel a sta tilsluttet
NAGS forelepig. Selv om organisasjonen ikke fungerer 100% mener de a
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Steintur Hardangervidda vest
8dager~~~~
Dette er en tur hvor du vll lesreom Hardangerviddas geologi. Vi skal sammen med
Bjarne Stavenes se pa de forskjellige bergartene i lagdelingen , finne mineraler,
kvarts-krystaller; anatas og rutil. Vi f01ger en gam mel strandlinje fra 600 millioner
ar tilbake og vii se dyregraver og gamle fangstanlegg. Turen gar delvis utenom
de merkede leyper.
Lmdag: Avreise fra Oslo S, sjeslden kl. 09.30 til Haukeliseter.
Sendaq: Hellvasbu
Mandag : Litlos hvor vi ligger to netter.
Onsdag: Tyssevassbu hvor vi ogsa Iigger to netter.
Fredag: Til Ringdalsvannet og buss til Liseth Pensjonat.
Lmdag: Tur til Verinqsfossen og ellers i ornradet, Avreise med DNT-buss til Oslo
Radhus, ankomst kl. 20.30.
'
KART: 1414 IV, 1415-'1,1 og 131511,1:50000
Pris: ~ 2.530,-e )(fil 2.000,-rl1J2£! 2.530,Tur 721: 29/7-5/8.
Parneldinq: Til DNTs kontor eller et turistkontor/reisebyra som DNT har samarbeide med. Plassen er ikke sikret fer parneldinqsavqlften pa kr. 300,- er registrert
hos DNT. Husk alltid a oppgi tydelig og korrekt turens nummer, navn, adresse og
telefonnummer pa de personer som blir parneldt, Belepet kan betales med sjekk,
til postgirokonto 5.08.42 .56 eller bankgiro 6074.06.03550. Restbel0pet, som er
full pris minus parneldlnqsavqift, skal betales senest fire uker fer arrangementet
begynner. Vrer tidlig ute med parneldinqen. Da er du sikret a komme med pa den
turen du heist vii veers med pa.

DEN NORSKE
TURISTFORENING
Postboks 1963 Vika, 0125 Oslo 1. Tlf: (02) 8325 50, (02) 41 80 20

drive mere oppsekende virksomhet og
beseke klubbene rundt omkring. Ut fra
dagens forhold lar dette seg ikke gjere.
Kan NAGS muligens fa noen offentlig
stette av kulturmidler, miljepenger eller
lignende? Vi fant intet sikkert svar
kanskje vi burde preve mere?
I meteinnkallelsen ble det antydet et
mete pa ca. 3 timer. Vi brukte dobbelt
sa mye tid a kunne vel enda fortsatt. Det
viser seg at det er nok saker a diskutere.
Vi ser frem til et godt samarbeid i tiden
fremover.
Berit Nicolaisen (sekr .]

se forandringer til det bedre.
Redakteren redegjorde for sitt arbeid i
NAGS-nytt siden han overtok i september 1988. Han har nedlagt et stort arbeid
i bladet , noe vi allerede har merket oss,
og hvilket det ogsa ble gitt uttrykk for!
Redakteren ber klubbene sende inn
godt stoff som kan vrere av almen interesse . NAGS-nytt har na ca . 90 enkeltabonnenter, herav bade svenske og
danske klubber. Redaktoren fortsetter
sitt arbeid etter de samme retningslinjer
sa m fer, Vi ensker ham Iykke til.
Det kom frem enske om at NAGS skulie
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