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Styret 

Styret for NAGS har gjennom 2009 bestått av fem personer; leder Jan Stenløkk, 

nestleder Hans Christian Berntzen, kasserer Bjørn Otto Hansen, sekretær Jan 

Stenløkk (midlertidig, i mangel på andre kandidater) og styremedlem Vegard 

Evja. Det har blitt avholdt to styremøter; 19. februar i Stokke og 17. juli 2009. 

Det siste i forbindelse med Eidsfoss-messa. Ellers har kommunikasjon foregått 

på e-post og telefon. Det er imidlertid en utfordring at styret bor så spredt, noe 

som gjør møtevirksomhet vanskelig og kostbart. 

 

Foreningene 

NAGS har i løpet av 2009 ikke mistet eller fått tilført nye medlemsforeninger. 

Flere foreninger sliter imidlertid med rekruttering, og ikke minst å få folk til å 

stille til styreverv. Det er en viktig utfordring for både NAGS og foreningene å 

arbeide for å få til attraktive aktiviteter som kan rekruttere og holde på 

medlemmene. Det var ved utgangen av 2009 tilsluttet 1095 medlemmer i 30 

lokalforeninger, en nedgang fra 2008 på 32 medlemmer (2,8%). Tabellen under 

angir hvilke foreninger som er tilsluttet NAGS, og antall medlemmer hver har.  

 

 

Bergen og omegn geologiforening  76 

Bergkrystallen Volda og Ørstad 

Geologiforening  40 

Drammen og Omegn Geologiforening  82 

Fensfeltet Geologiforening  23 

Follo Geologiforening  25 

Fredrikstad Geologiforening  35 

Gjøvik og Omland Geologiforening  18 

Gudbrandsdal Amatørgeologiske Forening  19 

Halden Geologiforening  30 

Harstad Geologiforening  10 

Haugaland Geologiforening  29 

Hedmark Geologiforening  47 

Hå Stein og Geologiforening  33 

Molde Steinforening  35 



Moss og Omegn Geologiforening  41 

Ofoten Amatørgeologiske Forening  25 

Opdalitten  13 

Oslo Geolologiforening  54 

Rana Geologiforening  20 

Sandnes Steinklubb  35 

Sarpsborg Geologiforening  22 

Stavanger Geologiforening  33 

Steinklubben  18 

Sunnfjord Geologiforening  25 

Sunnhordland Geologiforening  32 

Sørlandets Geologiforening  67 

Telemark Geologiforening  73 

Vestfold Geologiforening  77 

Ålesund og Omegn Geologiforening  58 

 

 

 

Bladet STEIN 

Bladet STEIN har kommet med fire nummer som planlagt i 2009. Redaksjonen 

melder om god økonomi, og stor tilflyt av stoff slik at arbeidet går godt. 

Tilbakemeldingene fra leserne har også vært positive. Ansvarlig redaktør har 

vært Thor Sørlie (Halden), layoutansvarlig Trond Lindseth, redaksjonsmedlem, 

regnskapsfører og abonnentansvarlig har vært Knut Edvard Larsen, mens 

Bergen geologiforening har hatt ansvar for direktedistribusjon til forenings-

medlemmene. 

 

I tillegg til overstående, vil det fremlegges et eget redaktørskriv med status og en 

økonomisk oversikt på landsmøtet. 

 

Økonomi 

Siden aktiviteten har vært lav, har det heller ikke vært de store økonomiske 

utgiftene. Regnskapet viser for 2009 et overskudd på kr 22.919,-  mot budsjettert 

overskudd kr 1.300. Kasserer anser økonomien til å være tilfredsstillende. 

 

Landsmøtet 2009 

Landsmøtet 2009 ble holdt på ”Mammuthus” i Hamar 18. – 19. april, etter 

invitasjon fra Ole Nashaug, som også er leder for Hedemark geologiforening, 

Det deltok 20 delegater som representerte 13 foreninger. Ordinær dagsorden ble 

gjennomført uten noen spesielle saker. NAGS rolle i Eidsfosstreffet ble diskutert 

og nytt styre ble valgt med en del utskiftinger. Kontingenten beholdes uten 

endring. Dagen etter ble deltagerne tatt med på en samletur i omegn, etter 

fossiler. 



 

Hjemmesiden www.nags.net 

Knut Edvard Larsen har fortsatt som webmaster i 2009, og arbeidet med å legge 

ut artikler fra eldre utgaver av magasinet STEIN/NAGS nytt. Databasen 

”Norges Mineraler” blir oppdatert, og arbeidet med å holde foreningssidene 

oppdatert. Hjemmesidene begynner å bli svært omfangsrike, og er nok det 

viktigste vinduet ut mot folk, etter magasinet STEIN. 

 

Barn og geologi 

Det er en viktig utfordring for NAGS å arbeide for å utbre gleden med stein og å 

bidra til nyrekruttering av medlemmer i lokalklubbene. Det er derfor tatt initiativ 

til et hefte om ”Stein som hobby”, beregnet på barn og ungdom. Dette er tenkt å 

deles ut på Geologiens Dag og på andre arrangement som klubbene har, og 

trykkes som et spesialhefte av STEIN eller helst (avhengig av sponsing) som et 

hefte i større opplag. 

 

NAGS-kortet 

Flere foreninger har meldt interesse for å få NAGS-kortet, som gir gratis adgang 

blant annet på Mossemessa og rabatt på varer hos Morten Bilet. Det hadde vært 

ønskelig om klubbene kunne samle sin bestilling av kort og helst sende bilder 

som er beskåret (hode og skuldrer) og som en ikke for stor fil. Sendes 

jansten123@online.no 

 

Steintreffet på Eidsfoss : 

Steintreffet på Eidsfoss ble også i 2009 gjennomført med suksess, til tross for 

dårlig vær. Dette var det 11. treffet i rekken. Treffet arrangeres i hovedsak av 

Drammen og omegn og Vestfold Geologiforeninger, med deltagelse fra NAGS 

som booker og plasserer utstillere, søker midler fra Hof kommune, samt 

innhenter bordleie og auksjonsobjekter. Landsmøtet mente det var svært viktig 

at NAGS deltok på dette. Stig Larsen representerer NAGS i (tillegg til Vestfold 

geologiforening), mens resten av styret bidro så langt som mulig. 

 

Aktivitetene rundt arrangement danner et bredt spekter som representerer det 

norske amatørgeologiske miljøet vel. Informative utstillinger om Vestfolds 

geologi, geosti som en lærevennlig familieaktivitet, barneaktiviteter som 

smykkesteinsvasking og metallsøkere samt andre attraksjoner. Temaet rundt 

treffet i 2009 gikk i fossilene favør. Det ble lånt inn en oppblåsbar Pliosaurus 

(15 meter lang, 8 meter bred og 4 meter høy) fra Paleontologisk museum på 

Tøyen. Denne hadde stor trekkraft for et nysgjerrig publikum der den lå på 

stranda. 

 

Treffet har fått et solid rotfeste som arrangement i Eidsfoss. Besøkstallene for 

2009 var som ventet rundt 2000 nysgjerrige sjeler og 45 utstillere fra inn og 



utland. Tanken bak arrangement er å spre kunnskap om stein generelt ut til et 

bredt publikum samt å lage et koselig samlingspunkt for alle som deler hobbyen 

i Norge. Det er derfor arrangement har tatt mål av seg for å ha gratis adgang og 

rimelig bordleie for utstillerne.  

 

Geologiens Dag 

Geologiens Dag er en fast post på programmet for mange av foreningene. Dette 

landsomspennende arrangementet er en god og viktig anledning for klubbene og 

NAGS til å vise seg fram for folk og i media, og kanskje tiltrekke seg nye 

medlemmer,  

 

 

Styret sammensetning under 2009: 

Leder: Jan Stenløkk (Stavanger): Kyrkjeveien 10, 4070 Randaberg,  

tlf.: 5141 0826, Mail: jansten123@online.no 

Nestleder: Hans Chr. Berntzen (Bergen): Mail: h-c-btz@online.no 

Sekretær (midlertidig): Jan Stenløkk 

Kasserer: Bjørn Otto Hansen (Drammen). Disponerer NAGS kto.:  

22201021670, konto for reisefordeling, 2220.10.51421: tlf.: 9018 7141.  

Mail: othansen@online.no 

Styremedlem: Vegard Evja (Vestfold): tlf.: 9526 7634.  

Mail: vegard @eisfossrock.com 

Revisor: Nils J. Abildgaard (Oslo), vararepresentant: Kari Larsen. 

 

Bladet STEIN: 

Ansvarlig redaktør: Thor Sørlie, Iddeveien 50, 1769 Halden. Tlf: 6918 6412, 

mobil: 9066 4992,  mail: kts@halden.net 

Layoutansvarlig: Trond Lindseth, Rypsveien2, 3370 Vikersund. Tlf. 3278 3700,  

 Mob 9928 9828.  

Regnskapsansvarlig STEIN: Knut Edvard Larsen. Geminiveien 13, 3213 

Sandefjord, mobiltlf.:  9622 7634. Mail: knut.edvard.larsen@online.no 
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Jan Stenløkk    Hans Christian Berntzen      Bjørn Otto Hansen    Vegard Evje 

 


