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NAGS 
  

 
         
 
Referat fra Landsmøte i NAGS Bergen 9.april 2011 

 
1. Innkalling godkjent 
2. Dagsorden Godkjent 
3. Valg av møteleder: Jan Stenløkk 

Valg av referent: Siw Brandal Godø 
4. Landsstyrets årsberetning:  Godkjent    
5. Regnskap for NAGS 2010:  Godkjent    
6. Budsjett for 2011: fremlagt og godkjent    
7. NAGS Steintreff på Eidsfoss 2010 og 2011  

Det ble orientert om Eidsfosstreffet 2010 og fremlagt planer og mindre 
endringer for 2011. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Buskerud 
Geologiforening  og Vestfold Geologiforeninger der NAGS bidrar praktisk 
for gjennomføring   

8. Evt. arrangement av Nordisk stein- og mineralmesse 2011: 
Det har her ikke kommet frem noe forslag til aktivitet, og styret vil se 
nærmere på dette punktet under dagsorden til neste landsmøtet, og vurdere 
fjerning eller endring av punktet.  

9. Status for reisefordelingsfond:  
Det står pr.31.12.2010 kr.9978,60 på denne konto. Kr. 8,- av hver 
kontingent blir avsatt til dette formål    

10. Medlemsbladet STEIN 
Redaksjon: Knut Edvard Larsen, Thor Sørli og Trond Lindseth 
Bladet har god økonomi og god tilgang på stoff til artikler. Thor Sørli 
orienterte.    

11. Vedtektsendringer for NAGS (ingen forslag denne gang)  
12. Innkomne forslag 

Ingen innkomne forslag å behandle  
13. Kontingent  
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Styret tar opp dette til løpende vurdering. Det bør være lav terskel for å 
øke kontingenten for bedre effektivitet.  Dette må selvfølgelig forelegges 
foreningene i forkant. 

14. Valg 
Følgende styre ble valgt: 
Leder: Jan Stenløkk   (gjenvalg) 2011-2012 
Sekretær: Siw Brandal Godø 2011-2013 
Kasserer: ingen kandidat 
Styremedlem:  Stig Larsen 2011-2013 
Når det gjelder valg av kasserer og revisor får styret fullmakt å finne dette 
gjennom arbeidsåret. Bjørn Otto Hansen fungerer i vervet som kasserer 
inntil en annen er funnet. 
Nestleder Hans Christian Berntzen – ikke på valg   

15. Avslutning av det ordinære landsmøtet 

16. ”Stein og ungdom”. Orientering av Jan Stenløkk 

Orientering ble gitt om mulig NAGS hefte om stein for ungdom/barn.  
Det ble orientert fra barnegruppa til Stavanger Geologiforening.  
Terje Nilsen orienterte om arbeidet i juniorgruppa til Haugaland 
Geologiforening. De er en aktiv gruppe og har ønske om å lage et eget 
“Junior-landsmøte” 
Det ble også diskutert hvordan de enkelte foreninger går frem vedr barns 
medlemskap i lokalforeningene.  Det ser ut for at det mest vanlige er at de 
går under et “familiekontingent”. 
En må kjenne Politivedtektene og være oppmerksom på at det må innhentes 
vandelsattest fra politiet når det gjelder aktiviteter med barn der 
foreldre/foresatte ikke er tilstede.  
 

17.  Informasjon om Steintreffet på Eidsfoss v/Stig Larsen  

Stig orienterte fra planene rundt Eidsfosstreffet 2011, sammen med Bjørn 
Otto Hansen. Det har vist seg til tider vanskelig å finne nok dugnadshjelp til 
diverse oppgaver.  Noe av dette kan avhjelpes ved at en ikke søker 
skjenkeløyve for salg av øl og vin. Dette åpner da for at kiosk / kafé kan 
betjenes av personer under 18 år. 
Eiker Arkiv, v/rettighetshaver Drammens Tidende har gitt Eidsfostreffet 
klarsignal for å bruke trykk av gamle klisjéer som aldri før har blitt 
offentliggjort. Dette blir regnet som samlerobjekt, og vil forhåpentligvis gi 
en god inntekt. 
Den lokale Rema 1000 blir hovedsponsor på leveranse til kiosken. 

 
Godøy 20.04.2011 
Siw Brandal Godø 
Ref. 


