Nytt fra
forbundene
Me de i NSGA, Nordisk Sam a r b ej ds grup pe
for ama te rgeo loger, 10. maj i Hallekis,
Sverige.
Modt fra SARF : Rolf H. Linden, Gu nnar og Sandra Hallgren.
Fra NAG S: Hans Vidar Ellingsen + Astrid Haugen.
Fra DAG U: Mogens K. Hansen .
Dagsorden opstillet af DAGU der har forrnandskabet i NSGA for 1996 med fig. indh old:
I) Aktu elt. Vigtigste projekter fra hvert enkelt
forbund, herunder Finland , 2) Eva luering af
sympos iet i Moss (NAGS) og til ekskursionen til
Fur (DAGU) , 3) Bedre gensidig orientering end
gennem tidsskr iftet STEIN, 4) Evaluer ing af
NSGA , og 5) Op folgin g pa STE IN samt til
messer generelt.
FIg. beslutninger eller dele foreligge r:
SA RF - Det bliver forbudt at besege varphoje
med indhold af sulfidmalme og til dels ogsd af
oxidmalme. Natur varld styrelsen dsekker samtlige varpheje med 3 forskellige deekl ag. SARF
seger om at mindre bunker kan beholdes til
lokalforeninger og til SAR F/ Fundbeskrivelser
og Alu-prosjekte t er afsluttet i samarbejde med
arbejd slese svenske geo loger. Data fra prosjektet
ber indga som database i et Nationalatlas/
Diskussion af forskellige indsaml ingsformer og
-grader for ikke at fremm e en komm erciel
indsamling.
NAGS - Ingen ste rre kommerci el indsamling
er i period en forega et i Norge/ Ny Bergverkslov er pa vej , men intet nyt foreligger/ Over
700 mineraler (ca. samme antal so m i Sveri ge)
er bestemt af norske geo loge r, men besternmelsen af flere nye min era ler gar uhyre langsom t/
Sid en symposiet i Mo ss er der ikke i NAGS
sket ste rre aktiviteter. Arsm¢ de t i NAGS er
netop overstae t.
DAG U - Ny oversigt over samtlige 25 dan ske
stenklubber ligger snart klar, ialt tailler sten-

klubberne 1920
medl emmer. 14 af
ste nklubberne er
medl em af DAGU /
GEOLOGIENS
DAG E koordineret
af Skov- og
Naturstyrel sen under
Milj erninisteriet
med 94 arrangementer , hvor ogsa
stenklubber i DAG U har vreret med arra ngerer
4. og 5. maj/ Stigende samarbejde med amternes ansa tte geo loger/ Weekendtur til Fur (se
senere).
Fi nland - SARF og NAGS har modtaget
mind re information er pa finsk og til del s pa
engelski Ca. 95% af den amatergeologiske
interesse bruges i Fin land pa sten slibni ng.
Diskut eret blev desuden muli gheder for egne
meddelelser og informationer pa internettet.
SARF har til dels undersegt tilslutningsmuligheder med «surfning» pa web-nettet, men det er
p.t. for dyrt . NSGA og de enkelte forbund
SARF, NAGS og DAGU samt stenklubber be r
fe lge udviklin gen pa dette omr ade.
Samlet evaluering pa sympos iet i Mo ss og
ekskursionen til Fur. For Fur grelder det , at
Frederici a Stenklub sammen med DAGU
afho lder en tur til Lim fjord seen Fur I. og 2.
j uni, hvor ogsa SAR F og NAGS- stenklubber kan
deltage. Medd elelser har vreret sendt ud.
NORDISK RAD giver ikke tilskud og kulturelle indslag skal vrere obligatoriske . Det
arrangerende land (NAGS og senere DAGU ) far
90-95% af samtlige tilmeldinger fra hjeml andet
(Norge og sene re Danmark) og deltagerantallet
ligger under 40. Informationer har vreret
utilstrtekkelige eller er kommet for sent ud .
Inform ationer gennem STEIN er ikke nok, de
skal ud til hver enkelt stenklub i hvert enkelt
land. (Ekskursionen til Fur, meddelelser er her
kun sendt til SARF og NAGS ).
NAGS, SARF og DAGU viI frem over formidle
en bedre intern orientering , sa enkelte akt uelle
sager hurtigere og bedr e kan felges.
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Fsellessymposier og weekendture kan vtere
gode initiativer, men de skal vrere bredere.
DAGU kan kun delt age i et arligt mode , og
maske kan failles oplevelser ogsa ske
gennem samordning af rej ser med gensid ig
hjelp fra de enk elte forbund.
0konomi en i NSGA og i de enke lte
forbund er ikke stor nok . Rolf Lind en seger
gennem sine kont akt er at etabl ere en fond til
NSGAs arbejde . Et logo til fond en blev lavet.

messe i Oppdal pa samme tid spunkt som
SARF afvikler messe i Langbahn.
SAR F, NAG S og DAG U viI til efteraret
lave land sundersegelse blandt stenklubberne,
om hvor vid t heal ing og hel se fremover skal
vaire en del af messerne s indhold . Ifel ge
DAGU er lan gt de fleste danske stenklubber
negativt indstillede til disse udstill ere og
forhandlere.
Finland afhol der arligt 77 messer, her af er
kun de 2 foreningsstyrede . SA RF og NAGS
er med arr ange rer af enk elte messer, DAGU
er ikke invol veret i messer.

SA RF er utilfreds med at ST EIN selv
udpeger SARFs reprtesentant i tid sskri ftet s
redaktion udenom SARF. STEIN har i den
senere tid ve ret for sinket i sine udgivelser,
senest ved et datasammenbrud.

Mogen s K. Hansen
DAG U

SA RF er forternet over at NAGS arrangerer

Bilag til denne utgave av STEIN:
Informasjon om Geolib 1.0 fra
Geosystems

Stein og ustein i dagligskrijt
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