
 Referat fra Landsmøte i NAGS 2013   

 

DAGSORDEN 
1. Innkalling godkjent uten merknad 

2. Dagsorden godkjent uten merknad 

3. Valg av møteleder og referent 

-Møteleder: Hans Christian Berntzen 

-referent : Siw Brandal Godø 

4. Landsstyrets årsberetning 

-Godkjent med anmerkning om at årsberetning blir delt ut i papirformat seinest på 
årsmøtet    

5. Regnskap for NAGS 2012 

-Regnskapet godkjent    

6. Budsjett for 2013 er godkjent som arbeidsredskap    

7. NAGS Steintreff på Eidsfoss 2012 og 2013  

-Tema for Eidsfosstreffet 2013 blir «Larvikitt». Orientering om planene for treffet 
ble gitt av Stig Larsen. Det vil også 2013 bli eget bord /gratis stand for unge 
utsillere under 15 år.    

8. Status for reisefordelingsfondet 

-kr.8,- av hver medlemskontingent går til NAGS reisefordelingsfond   der 
reiseutgifter over kr. 400,- kan søkes dekket av dette for landsmøtedeltagere.
  

9. Medlemsbladet STEIN 

-Orientering ble gitt av Thor Sørli, pris på magasinet forblir uendret 2013, men 
dersom foreninger blir nedlagt kan dette påvirke prisenav bladet.  

-Stein´s ærespris 2013 – ingen inkomne forslag.  

-Pakking av bladet forestås av Bergen og Omegn Geologiforening. BOG blir lagt 
ned fra 30.04.2013 men fortsetter pakking av bladet ut året.   

10. Vedtektsendring for NAGS    

Innkomne forslag 

-Sørlandet Geologiforening fremmer forslag om korrigeringer i vedtekter vedr 
valg av styret og valgkommité: 

a) leder 1år 

b) sekr./nestleder. 2 år 

c) styremedl./kasserer 2 år 

d) revisor m/vara 2 år 



e) valgkommité velges for 3 år: bestående av 3 personer der ny person velges 
hvert år. Lengstsittende går ut, men kan gjenvelges for nye 3 år. Landsmøtet 
velger ny medlem til valgkommitéen. 

Videre: I årsberetning og referat fra landsmøtet må alle endringer og valg taes 
med. 

Vedtak: Landsmøtet vedtok ovennevnte forslag fra Sørlandets Geologiforening.
  

11. Kontingent 

-Kontingent forblir uendret for 2013  

12. Valg 

- Valgkommité har bestått av: Hilde Vestre-ÅOG, Harald Breivik –SG, 
Johannes Hanto-OG som fremla følgende forslag for landsmøtet for de verv 
som er på valg: 
Leder:  JanStenløkk – Gjenvalgt for 1 år 
Styremedlem: Stig Larsen – Gjenvalgt for 2 år 
Sekretær: Siw Brandal Godø – Gjenvalgt for 2 år 
De foreslåtte ble valgt ved akklamasjon. 

                Styret for 2013 ser slik ut: 
Leder  - Jan Stenløkk, Stavanger Geologiforening  (2013) 
               Nestleder -  Hans Christian Berntzen – Hordaland Junior Geologiforening. 
 2012-2014 
               Kasserer – Jon Artur Johannessen – Sørlandet Geologiforening 2012-2014 
               Sekretær – Siw Brandal Godø – Ålesund og Omegn Geologiforening 2013-2015 
               Styremedlem – Stig Larsen – Vestfold Geologiforening 2013-2015 
 

Valgkommité:  

1. Harald Breivik-Sørlandet Geologiforening 2011-2014 
2. Johannes Hanto-Oslo Geologiforening 2012-2015 
3. Per Skrefsrud – Follo Geologiforening 2013-2016 

I forkant av valget ble det stilt spørsmål om nestleder Hans Christian Berntzen fortsatt kan 
sitte som nestleder siden BOG er besluttet nedlagt pr.30.04.2013. Imidlertid er Berntzen vara i 
styret for den nye foreninga Hordaland Junior Geologiforening, som er innmeldt i NAGS 
pr.12.04.2013. Landsmøtet så ingen grunn for at vervet ikke kan videreføres. 

 

13. Avslutning av det ordinære landsmøtet  

14. Informasjon om Steintreffet på Eidsfoss v/Stig Larsen 

 

Årsmøtet slutt! 

 


