STYREMØTE I NAGS, Hamburg 7.-8. desember 2013
Referent: Jan Stenløkk

Det har vært planlagt og informert at NAGS styret deltar på Hamburg-messen i 2014 og har
styremøte. Samtidig var det ønsket å profilere NAGS ovenfor messen, spesielt mht
annonsering i STEIN. Det var også av interesse å se om messen kunne være en kandidat for
kommende, felles NAGS-tur for interesserte medlemmer.
På grunn av storm og flyproblemer ble imidlertid deltagelsen fra styret betydelig redusert. Fra
Ålesund var alt innstilt, så Siw kansellerte turen. Stig ble sittende hele fredagen på
Gardermoen og kom først ned natt til lørdag, mens Hans Chr. hadde gitt beskjed at han ikke
kunne delta pga familie. Han var likevel i Hamburg, og kunne treffes. Mulighetene for å
diskutere sakene som skulle vært behandlet av styret ble derfor fragmentert. Beskrivelsen
under er derfor basert på flere korte samtaler og diskusjoner framfor et skikkelig styremøte.
Neste NAGS-landsmøte:
Dette hadde ikke blitt skikkelig besluttet på siste landsmøte. Siw meldte Ålesund som en
mulighet, men det kom også invitasjon fra Moss i forbindelse med deres jubileum. Dette ble
sjekket ut, og det ble besluttet å legge neste landsmøte til Moss i helga 26. 27. april. Moss er
lett å komme til for de fleste (Rygge flyplass eller buss/tog fra Gardermoen).
Eidsfoss 2014:
Treffet går som planlagt med meteoritter som tema. Diskutert mulighet for nye innslag som et
"loppemarked", utstilling o.a.
Forhold til STEIN:
Et hadde vært ønskelig med et felles møte med STEIN for ideutveksling og planlegging.
Samme problem som for styret – hvor skulle vi treffes? Det er ikke budsjett for fly/leie av
lokale.
Lagring av STEIN:
NAGS har lagret ett komplett sett av STEIN, men plassproblem. Trenger vi det og hva kan
gjøres med det?
NAGS tur:
Mulighet for NAGS-tur ble diskutert, hvor Hamburg var en kandidat. Messen hadde denne
gang mye smykker og Marokko-saker, men absolutt av interesse for de som ikke har vært på
slikt før. Andre muligheter er sammen med PalVenn eller andre foreninger.

