
Velkommen til
Trondheim

Trgndelag Amatprgeologiske Forening
(TAGF) kan i 61 onske flrsmotet i NAGS vel-
kommen. Riktignok ligger Trondheim nord for
Dovre og enda lenger nord for Sinsenkrysset,
men det bor ikke skremme noen fra 6 ta turen.
Lett tilgjengelig og sentralt i Norge kan vi love
alle et interessant opphold i samver med gode

steinvenner.
TAGF runder 20 br samtidig som m/tet hol-

des. Derfor inviterer vi Nags-representantene til
i delta i feiringen og i et seminar om aktuelle
emner. Programmet vil dere ffl tilsendt gjennom
NAGS, men vi vil gjerne her fi knytte noen

kommentarer til det.

Trpndelag er langt rikere pi mineraler og

bergarter enn de fleste forestiller seg, og fi
kjenner og fi kjenner omridet si godt som geo-

logen Gunnar Juve. Han er en glimrende felt-
geolog og en inspirerende foredragsholder, noe

mange berg-studenter vil si seg enig i. Han vil
ta oss med inn i noen av sine favorittomrflder og
fortelle oss hvordan og hvorfor de er blitt som

de er.

Etterhvert som interessen for mineraler og
geologi Oker, blir ogs6 presset pA ressursene

st6rre. Det fBrer igjen til at sjansen for at noen

kan komme i konflikt med lovverket 4kel Bdrd
Dagestad er jurist hos Bergvesenet og sitter
midt oppe i arbeidet med i revidere berglovene.
Han har sagt seg villig til 5 lose oss gjennom de

labyrintene som m6tte eksistere og ogsi gi oss

noen hint om hvilken retning lovarbeidet tar.

Her har vi som amat4rer en ypperlig anledning
til fl komme med vire innspill.

I alle landets fylker finner vi idag en fylkes-
geolog. Dette er en relativt ny funksjon og
fylkesgeologene bpr v&re en naturlig samar-

beidspartner for oss pfl lokalplanet. Vi er sA

heldige at noen dager fpr NAGS-mOtet skal alle

landets fylkesgeologer samles til et m@te i
Trondheim og blant annet diskutere hvilken
rolle de skal ha i sine respektive fylker og hvor-
dan de skal kunne samarbeide med samfunnet.
Ole Sivert Hembre i Nord-Tr6ndelag har syns-
punkter pi dette, og Rolf Dahl i Spr-Tr6ndelag
har stitt for en rykende fersk unders@kelse nett-
opp pe dette emnet. Her har vi igjen en god

anledning til & gi vire synspunkter til kjenne.

Og, - TAGF har ogsi et par overaskelser i
bakhflnden. Som samlingssted har vi Viking
Hotell. Det er et forholdsvis lite men trivelig
hotell i Thomas Angells gate, midt i sentrum av
byen. Vi overtar hele hotellet denne helgen. Vi
vil imidlertid oppfordre foreningene til 6 vare
ute i god tid med sine pimeldinger. Denne gan-
gen venter og hiper vi at ogsfl flere fra distrik-
tene vil finne veien, og fprst til molla. . osv.

TAGF hadde sitt forste m@te i mars 1974. Da
var det bare en liten krets av entusiaster som

deltok, og i mange kr f4rte klubben en sv&rt
beskjeden tilverelse. Smitt om senn har den
likevel vokset seg kraftig og har idag over 100

medlemmer. De befinner seg spredt over et stort
omride, uten at vi dermed onsker e trakke i
bedene til andre lokale foreninger i Midt-Norge.
Vi har tvert imot si langt hatt et godt samarbeid
med dem.

TAGF @nsker NAGS-styret og alle tilrei-
sende tillitsvalgte velkommen til Stifts-
staden og noen trivelige dager.

Styret i Tr6ndelag Amat@rgeologiske Forening
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LANDSMOTE' i NAGS 1995
STED

TID

M6tet finner sted i Trondheim, Viking Hotel, Ths. Angell's gt.

Arrangeres i samarbeid med Trpndelag Amatprgeologiske Forening (TAGF), som samti

dig feirer sitt 20-6rs jubileum.
Lgrdag 11. Mars til sgndag 12. Mars 1995

PROGRAM
LORDAG I l. MARS 1995. Programmet er lagt opp av TAGF, men med gruppearbeidet i regi av

NAGS.

10:00
I 1:00

Ankomst, registrering
Mineraler i Trpndelag - noe mer enn sulfider.
Geolog Gunnar Juve, NGU. Sporsmil og svar.

l2:O0 LUNSJ
NGU viser frem karter , aktuelle boker etc.

Den nye bergverksloven og amatOrgeologene.

Advokat Bird Dagestad, Bergmesteren i Trondheim
Fylkesgeologene. Hva gjOr de - og kan vi samarbeide? Sporsmil og diskusjon.
Fylkesgeolog i Nord-Trondelag, Ole Sivert Hembre
Fylkesgeolog i S6r-Tr6ndelag, Rolf Dahl

l3:00

14:00

Gruppem@ter. Temaer og organisering blir kunngjort pi mptet.

Referat og diskusjoner pi spndag etter ersm6tet.
TAGF's 20 - irs jubileumsmiddag

l6:00
18:00
20:00

SONDAG 12. MARS 1995, Arsmotet 1995. k1.09:00. tit 11:30

DAGSORDEN
l. Godkjenning av innkallingen
2. Godkjenning av dagsorden
3. Valg av m/teleder
4. Sekretariatets irsberetning
5. Regnskap NAGS for 1994

6. Arrangement av Nordisk Stein- og Mineralmesse. L996: Ingen kandidater har til ni meldt seg

som arrang0r!!
7. Rapport fra Nordisk Stein og Mineralmesse 1994 i Moss.

Messeregnskapet for 1994 .

8. Medlemsbladet <<STEIN>>

9. Reisfordelingsfondet. Vedtak vedr6rende alternativer presentert p& messem@tet i Moss. @JN

10. Kontingent. Styret foreslar fl pke kontingenten for 1995 og fremover med kr 5.- pr medlem.

Begrunnelse: Reisefordelingsfondet gir med underskudd, og Onskes Oket. Se ogsi notat til
regnskapet.

I 1. Endring av vedtektene. Forslag fra Sol6r og omegn geologiforening og Ovre Romerike Geologi
forening

12. Yalg av nytt landsstyre:
Valgkomiteen bestir av: Odd Larsen, Vestfold - Geir H. Wiik, Hadeland
Valgkomiteens forslag deles ut pi m6tet.
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13. Arsm0tet avsluttes. HVE

GRUPPEMOTENE. Referat og diskusjoner,SONDAG 12. MARS 1995,11:30 - l2:30

OPPLYSNINGER
Det er reservert 25 rom pi Viking Hotel til en pakkepris pi kr. 1150.00
Denne inkluderer:

Andel felleskostnader
En ovenatting pfr enkeltrom inkl. frokost
Lunsj lgrdag og s/ndag
Festmiddag lprdag kveld

Hvordan disse kostnadene samt reisekostnader for delegatene skal dekkes, vil avhenge av hvilken
beslutning landsmgtet fatter vedr0rende Reisefordelingsfondet (se og studer alternativene som ble frem-
lagt pi messem6tet). Under alle omstendigheter vil foreningene fi dekket det det meste av sine omkost-
ninger.

BEMERKNINGER fTa LANDSSTYRET

* Vi minner foreningene om at det ifglge statuttene skal innsendes (i god tid fgr
landsmgtet) Arsberetning fra foreningene.

* Det er en rekke foreninger som ikke betaler kontingent i tide. Dette skaper problemer for driften av
NAGS og koster un0dig stress og ekstraarbeide for hardt pressede styremedlemmer.

* Vi minner ogsfl om at bladet <STEIN> kun kan sendes til medlempris til foreninger som har betalt
kontingent.

* Vedrprende punkt l0 pfl dagsorden: Kontingent. De signaler som ble gitt under messemptet, samt
innsendt respons fra (hittil) to foreninger, tyder pi at alternativ 2 for statuttene for Reisefordelings-
fondet er det som er mest aktuelt. Det krever en lkning av reisefordelingsfondet (se ogsfl regnskapet).
Inntektene til NAGS er blitt redusert, blant annet p.g.a. store rentenedsettelser. Vi mi derfor bygge
opp reisefordelingsfondet til n0dvendig stgrrelse over kontingenten.

x Styret minner om at det hittil ikke har meldt seg interressenter til i arrangere Nordisk Stein og
Mineralmesse 1996. Her ligger det en utfordring for en aktiv og spenstig forening tit fl ta initiativ.
Det er mulig for flere foreninger som er naboer, til 3 gi sammen om et arrangement (eksempel til
etterfglgelse: Sol6r og Ovre Romerike !!). NAGS vil st6tte opp med rid og did!

x Vi minner om konkuranse om ny logo for NAGS, utlyst i forrige nummer av
(STEIN>. Vis kreativitet og kom med gode forslag !

Vedlegg (kopier):
Styrets irsberetning
Regnskap for driften av NAGS
Regnskap for <STEIN>
Forslag til endring av vedtektene. Solpr og omegn GF og @vre Romerike GF

4t



Sekretariatets
firsberetning
L994
Styrets sammensetning har vaert:
* Hans Vidar Ellingsen, Oslo, formann
x Egil Jensen, Moss, nestfornann
* Oivind Juul Nilsen, Drammen, kasserer
* BjOrn Holt, Fredrikstad, sekretrer
x Geir H. Wiik, Hadeland, redaktor
Styrem6ter: Det har i l6pet av 1994 vrrt holdt

6 styremgter.

Internasjonalt arbeide :

<EOROPEAN GEOLOGICAL AND
MINERALOGICAL ASSOCIATION
(EGMA)> Inviterte til m6te i Luxemburg i
mars 1994. Hverken vi eller vire svenske og

danske sgsterorganisasjoner deltok. Men
Holger Btintke fra Sverige deltok som privat-
person.

EGMA holdt fast ved sin tidligere holdning
til medlemsskap. Det gjOr det uaktuelt for de

nordiske foreningene fl melde seg inn. Holger
Btintke ble imidlertid valgt som nestformann i
organisasjonen, og vil vrere privat medlem.
Norden kan dermed ha et visst innsyn i hva

som foregir og ogsi en begrenset innflytelse
Nordisk Samarbeidsgruppe for Amat6r-

geologer, (NSGA).
SARF har hatt formannsskapet for gruppen

i 1994. De forsokte fl fi Okonomisk stotte fra
Nordisk Rid til et nordisk symposium, men
fikk ikke innvilget dette. Det ble dermed in-
genting av symposiet.

I Finland ble det i juli dannet et riksfor-
bund med det ikke helt enkle navnet: Suomen
kiviharrastajayhdistysten neuvottelukunta. Pi
Svensk betyr dette: Fdrbund av Finlands
amatorgeologifdreningar. Dermed er det nor-
diske samarbeidet innen NSGA komplett med
unntak for Island.

Pi et m6te i Arjiing i november ble
formannsskapet overlevert til NAGS. Vi har

allerede utarbeidet et skissemessig opplegg for

et symposium i forbindelse med Mosse-messa

i september 1995, et opplegg som vi vil gjen-
nomfgre selv uten offentlig st@tte. Arrange-
mentet vil bli behprig presentert gjennom
STEIN og andre fora.

NAGS-messe 1995

Geologiforeningene fra @vre Romerike og

Sol9r har i fellesskap arbeidet intenst med

NAGS-messa for 1995. Vi har hatt ett mote

med messekomiteen i Kongsvinger. Alt ser

positivt ut, og foreningene gjOr en formidabel
jobb.

Messem0tet under Mosse-messa 1994.

Messemgtet under Nordisk Stein- og Mine-
ralmesse ble holdt lgrdag24. Sept. 1994, og

1 1 foreninger var representert med ialt 16

representanter. Statuttene for reisefordelings-
fondet ble behandlet i henhold til tre alternati-
ver utarbeidet av styret. Det var kun lagt opp

til diskusjoner for i f6 frem synspunkter pi
messemotet, for si fl fatte vedtak pi irsmotet.
Den generelle stemningen blant deltakerne ble
tolket til 5 vrere for et alternativ 2. Forenin-
gene ble bedt om 5 behandle saken pi sine

respektive irsmgter.

Foreningene
Det er pr. dato 44 foreninger med til-

sarnmen ca 2 500 medlemmer tilsluttet
NAGS. Nye er: Sauda Geologiforening

Finnmark Gull- og Mineralklubb
Kautokeino (under stiftelse)
Al (under stiftelse)

Oslo i januar 1995. For NAGS' landsstyre
Hans Vidar Ellingsen, Formann
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