Eftersom man vid Varutraskrnotet inte ens fullfol jt den uppsatta dagordningen tick riksstarnrnan ateruppt as
och vid den fortsatta riksstamrn an i Kopparberg
den 16 juni 200 I beslots att upplo sa riksforbundet.
Det har redan skissats pa nagon ny form av organiserat samarbete mellan de svenska geologiska foreningama men hur detta ar tankt och hur det kommer
att fungera ar i skrivande stund oklart . Det ar bara

Fra landsrnetet i Norske
arnaterqeoloqers sammenslutning
Til Foreningene
Greaker, 21.05 .01
I. NAGS' Landsmote i Sarpsborg 11.03.01
Arran gementet var pa aile mater vellykket. Vedlagt felger referat fra selve motet og for gruppearbeidene, samt deltag erliste, regnskap og revisjonsberetning. Vedt ekte ne ble endret pa land sm otet.
Ajo urforte vedtekter folger vedlagt.
2. Her ing: Samleretiske regler for NAGS .
Det ene gruppearbeidet under landsmotet hadde
dette som tema. Resultatet av gruppearbeidet gar na
ut pa bering til foreningene. Utkastet , sammen med
et forklarende skriv fra Knut Edvard er vedlagt.
3. Ny hjemmeside pa Intemelt
Med god hjelp fra Atle Michalsen , Fredrikstad har
vi fatt laget en heIt ny hjemm eside . Ansvarlig fra
landsstyret har veert Thor Sorlie. Adressen er som
for: www.nags.net. Ta en titt, og kom gjeme med
kommentarer, innspill og andr e bidrag!
4. Magasinet STEIN as
Sondag 12.03.01 var det generalforsamling i Magas inet ST EIN as. Referat fra delte fe lger ogsa, med
folgende vedlegg: Deltagerliste, regnskap, revisjonsberetning og arsberetning.
5.3. NAG S' Steintreff pa Eidsfoss, 20. - 22. j uli
200 1.
Fjorarets steintreffvar en suksess, i ar blir det nytt

att beklaga alt
en parapl yorganisation som Sveriges Arnatorgeo logers Riksforbund som startade med goda ambit ioner pa delta salt har torpederats genom simpel agitation fran vissa personer. Av ren barmh artighet har
jag undvikit att naruna nagra namn i denna artikel .
Har vederborande nagon hederskansla kvar bor de
dock skamrnas for sitt beteende.

treff som vi haper skal bli enda bedre. Brosj yre og
plakat er vedlagt.
6. Konting ent for 200 I
Blankett for innbetaling av kont ingent er vedlagt.
Kassereren papeker at det er meget viktig at det betales innen fristen , som er satt til 30. juni!
7. Adre sse- og telefonliste for forenin gene
Vi sender med en liste over foreningene . Som dere ser er det en del opp lysninger vi mangler. For at
listen skal veere noe verd, ber vi forening ene se etter
om oppferingene stemmer, og sende inn opplysningene som skal rette s eller fey es til Knut Edva rd.
Adressen hans star i brevhode t.
8. Stuffer til NAGS-tombola
NA GS skal ogsa i ar holde tombol a pa Steintreffet. Foren ingene oppfordres til a levere tombol astuffer pa treffet , evt. sende dem til Knut Edvard .
Vennlig hilsen for NAGS ' landsstyre, Jan Strebel,
sekreteer

Fra re feratet
Landsmotet i NAGS
Tilst ede: Fra N AGS' landsstyre :Knut Edva rd
Larsen,leder- Thor Sorlie, nestleder-Niels 1. Abildgaard , kasserer-0mulf L. Nordli ,styremedlem-Jan
Strebel.sekreteer-Fra foreningene : 20 de legater,14
foreninger var repre sentert.
NAGS' leder Knut Edvard Larsen apnet motet,
onsket velkommen og leste fra "Askeladden og de
gode hjelpeme". Han orienterte ogsa om papirene
som var lagt ut til delegatene, samt konvolutt med
steinfrimerker og forstedagsstempel og to stuffer
(staurolitt og rhodizitt fra Madagaskar ) som hver
delegat fikk som gave. Sa var det over til dagsorden :
1,2,3 Innkalling og dagsor den ble godkje nt. Knut
Edvard ble valgt til meteleder og undertegnede til
referen t.
4. Landsstyrets arsberetning for 2000 ble lest
opp av Jan Strebel. "Formann" og "nestformann"
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ble korrigert til "Ieder" og " nestleder" i hht. vedtektene. Svei n Sandbugt fra MOG ga utfyllend e kommentarer om Mo ssem essa. Beretn ingen ble tatt til
etterretning.
5. Regnskapet for NAGS for 2000 ble prese ntert
av Ni els J. Abildgaard, som ogsa ga utfyllend e kommentarer. Det ble noe diskusj on rundt ang ivelsen av
ste rre lsen pa NAGS' aksjepost i Magasinet STE IN
as. Revisj onsberetn ingen ble lagt fram. Land sstyret
ble innre mmet ansvarsfrihet.
6. Budsjett for 2001. Niels gi kk gjenn om fors laget til bud sj ett for 200 I. Det viser et und erskudd pa
kr 200 0,-. Budsjettet ble godkjent.
7. Steintreffet pit Eidsfoss. Tho r Sorlie forta lte
litt om treffet 2000, og om planen e for treffet i 200 I.
Det var noen kommentarer fra sa len, bade ros og
forslag til ting so m kan gjeres bedre. Brosj yre og
plakat for neste treff ble presentert og senere delt ut.
8. NAGS-messe 2000. Mossemessa var NAG Smesse. Svein Sandbugt forkl arte om messeregnskapet. Ove rskuddet fra messa er i und erkant av kr
2000,-. Sve in leste ogs a opp avtal en mellom MOG
og NAGS . MOG mener NAGS har opp fylt sin del
av avtalen darlig. Disse tingene sky ldes at avtalen
forst ble undertegnet sa sent som to uker for messa.
Svein foreslar at man arbeider fram avtaler pa generell basis i god tid. NAGS er apne for samarbe id
med aile foreninger.
10. Forslag fra foreningene. Knut Edvard orienterte om et forslag fra Sandnes Steinklubb som var
kommet for sent inn til a behandl es pa arets mote.
n. Kontingent. Dette ble debattert noe. Kont ingenten ble oket til kr 30,- som landsstyret hadd e foreslatt. Und er debatten , som dreide seg om NAGS'
e konom i, tilbod Sole r og omegn GF seg a dekk e
reiseutgifter hv is foreningen kan fa besek fra land sstyret.
12. Valg. Hans Vidar Ellingse n pre senterte valgkom iteens forslag . Land sstyret la fram kand idater
til sty ret i Magasinet STE IN as. Niels J. Abildgaard
ble foreslatt til va lgko mitee n ved benk eforslag, ellers var det ikke forslag fra salen . Resultatet ble slik:
Landssty ret: Bj orn Otto Hansen ble valgt til ny
kasserer, Th or Sorlie ble gjenvalgt som nestleder,
Valgkornite: N iels J. Abildgaard ble va lgt for to ar.
Hans Vidar Ellingsen og 0ivind Juul Nilsen sitter
ett ar til. Revisor: Kari Larsen tok gje nvalg. Kandi dater til styr et i Magasin et STE IN as: Harald Folvik, Le renskog, Harald Bre ivik, Lillesand
Etter en pause begynte andre okt, som var en gruppearbeidsokt. Den ble startet med en innledn ing ved
Knut Edvard.
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Hvem er NAGS? Er det land sstyret? For sa vidt,
vi er va lgt til a representere. Men NAGS er summen
av aIle medlemm ene i aIle fore ninge ne. Det er viktig at land sstyret far tilb akemeldinger fra fore ningene. Na skal vi utform e NAG S i det nye artusenet.
Forsamlinge n ble inndelt i fire grupper fordelt etter interesse, og arbe idet med disse tema ene:
I. Strategiplan. Hva vii vi at NAGS skal veere og
gjore?
2. Steinve ttreg ler. Trenger vi et felles sett med
regler i NAGS ? (se deb attsida, red.)
3. Internett. Hvordan skal NAGS' hjemmeside
se ut?
4. Bedre kontakt. Kontakt mellom klubbene, og
medNAGS
Det er laget egne referater fra aile gruppe ne. De
folger som vedlegg, og vii forhapentligv is vrere utgangs punkt for videre arbeid og disku sjoner ute i
foreningene.
Sa fikk vi vrere med Astr id Haugen og Han s Vidar
Ellingse n til Afrika. I fjor sommer var de pa rundtur
i Namibia i buss samm en med en gruppe es terrikere
og samlet mineraler. Na hadd e de med Iysbilder og
stuffer, og ga oss et levend e og interessant innt rykk
fra turen.
Dagen ble avsluttet med felles middag og hyggelig samvrer. Geir holdt en va kker tale for Hans Vidar
og ove rrakte arganger med STE IN som Hans Vidar
ege ntlig fikk for et ar siden, men som i mellomtiden
var blitt bund et inn i flotte bak er,
Referat: Jan Strebel
Refe rat fra gruppea rbe id
Strateg iplan for NAGS 2001 - 2003
Gje nnomgang av punktene vi fikk utdelt:
Pkt.
ORD LYD
GRUPPAS KOMM ENTAR ER
Viktighetsgra d ( 1 - 10)
a. A sa ke a bedre kommunikasjonen mellom styret og de enke lte foreningene og foreningene seg i
me110m Svrert viktig. Lettest a holde kontakt med
de nrermeste "naboforeninge ne" - IO.
b. NAGS' hjemmeside. Aktiviteter og opplevelser, ikke bare bild er av premi estu ffer-l O.
c. Liste over aile mineraler som er godkjent i No rge. Referanser rna med . Kommunikasjon rna skje
mot fag miljee t, Er dette egentlig en oppgave for
NAGS ? 5

d. Lage et hefte med adresser for kon takt er i stei nmilj e et rundt i No rge . Person vemet rna ivaretaes.
Kan ligge pa lnt emett. Sam tykke for oppfering.s l O.
e. A gje re tilgjen gelig for aile foreningen e de forskjellige turguide r so m er laget i are nes lop ved a
opp rette et se ntra lt arkiv, og serge for at nye bl ir
laget. Det er ikke bar e a fort ell e all ve rden hvor man
finne r hva.
Svei n Sa ndbugt har man ge guide r.
Op phavs rette n rna ivaretaes .- l O.
f. A fel ge med i hva som skjer ang . evt. ny minera llov og arb eid e for a bli horingsin stan s. Det er
amatorene som gjer nye funn. Kontakt med Stein industri en s Land sforening?-IO .
g . Ste intreffet. Det viktigste som er skje dd i SteinNo rge de se nere arene- IO.
h. A knytte kontakten nzermere de geologiske instit usjo ne r. Hva slags kontakt? NGU-bibliot eket.
Kur s- 8.
i. Nordisk samarbeid. Kan fore ga via po st. Vennskaps fore ninge r?-3

j . Utarbe idelse av samleretiske regler. Resp ekt for
lover og pr ivat eiendom.-8
k. NAGS-me dlems kort / for de lsko rt. Vikt ig a gjere NAGS interessant for medlemmene, samt a signalere se riosi tet / forp liktelse utad .-I 0
I. Dersom gjennomforbart at aile fore ninge ne rar
besok av en fra sty ret en ga ng i le pet av en peri ode .
Kombinere me d fored rag. Fo reni nge ne kan betale
noe for det.-9 .
Andre punkter gru ppa diskuterte:
Det kommersiell e as pektet ved ste insa mling har
kommet for mye i forgrunnen . En ste in er verd det
noen er villig til a gi for den .
Hva med saml ingene til dem som gir seg eller der,
Testamentering av steinsam linge r ved bort gan g, sa
ikke ting gar tapt fordi arvingene ikk e verdse tte r det.
Referat: Jan Strebel

Forslaget fra gruppa som behandlet spe rsmalet omkring etikk og
mineralsamling finn es po debattsida. red.
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