III. Europam('Stet for mineral- og fossilsamlere
Filipstad 18. - 20. juni 1993
Hans Vidor Ellingsen
Det var med forventning at undertegnede meldte seg pa og m0tte f.'em
til dette annonserte m0tet. Samarbeide er godord for tiden, og bade
Nordisk samarbeide og Europeisk samarbeide sto pa programmet.
Ogsa vi nordiske steinsamlere ma i st0rre grad enn f0r ta stilling til
hvordan vi i fremtiden skal samarbeide oss imellom og hvordan vi
skal forholde oss til et fremtidig EF-dominert Europa. Det store
sp0rsmalet er hvonlan vart forhold til EF vii pavirke betingelsene for
a drive med hobbyen var,
Etter initiativ fra Belgia var del i de 10
foregaende AI' arrangert de to f¢fste EuropamliHer, begge gangene i Hannover. N u
hadde Svellska Amalorgeologers RiksfOrbund (SARF) tatt pft seg arrangcmcntet av
~rets m0te, sam ble holdl p~ Bergskolan i
Filipstad. Fremml/Hct val" noe skuffende, av

de 40 p~meldte uteble hele 17. Finnene
glimret mcd sitt fravrer, og de pamcldte
ungarere og grekere kOIl1 aldri IiI Filipstad.
Et ftertall av de norske foreningene var tilskrevcl, men kun 10 hadde svart, og Oslo

var de eneste sam stilte app. Nu kom del
da 25 deltakere fra 6 land med svensker og
tyskere i ftertall. Konferansesproget val'
engelsk.
Pa programmer sto del f¢lgcnde lemuel':
Sten-Anders Smeds, Sverige: On the original distribution of granitic pegmatite minerals in Sweden
IvaI' Puuru, ESlland: Outline of lower Paleozoic geology in Baltoscandia
Rolf Linden, SARF: The rights of Public
Access
Collecting and environmental regulations
Scandinavian cooperation
European cooperation
H va kom sA ut av m¢tet?
Foredragene var interressante og informative. For dem SOI11 er spesielt interessert i
svenske pegmatittmineraler, val' foredraget
til Smeds midt i blinken, og de som sam IeI'
fossiler hadde sikkert star glede av foredraget tillvar PUUITu.

Ekskursjonene var vellykket, srerlig synes
undertegnede at turen til U\.ngban val' ul11aken verdt, og det er jo srerlig morsomt a
treffe Roland Ericsson "Mr. Ltmgban",
som hadde funnet 296 forskjellige mineraler lite p~ tippene.
Diskusjonene om det nordiske samarbeidet
val' problemfritt, selv om det er en noe selsom opplevelse A diskutere nordisk samarbeid pa engelsk. Vi vii ha et m¢te mellol11
formennene i de fire lands nasjonale organisasjoner i Sverige i september, og da vii
vi arbeide frem mtt!settinger og formelle
stalutter for et samarbeidsorgan, og vi vii
utarbeide en handlingsplan for den videre
utvikling. Noe nordisk vii kOll1me til A skje
i 10pet av 1994' M~lel er lIttrykkelig ~ finne frem til en enkel, ubyrakratisk og billig
form.
Konseptet til det Europeiske samarbeidet
er langt mere lIferdig, selv am "EUROPEAN GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL ASSOCIA nON (EGMA)" formelt ble stiftet i K¢benhavn i Ar. En komite
har arbeidet noe l11ed A formulere hva som
skal gj¢res og hvordan man skal ordne seg
med medlel11sskap etc. Det kom frem 1110tforestillinger mot det tilsynelatende sterke
byr~krati c1et var lagt opp til, og mot de
relativt h¢ye medlemsavgifter. Konklusjonen ble at komitecn skulle arbeide videre.
Det vii kanskje ikke skje noe srerlig f0r
neste Europam¢tet, som Illuligens blir
holdl i Ungarn neste Ar.
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