nags

Referat:
NAGS styremøte desember 2011
Til stede:
Jan Stenløkk (leder), Siw Brandal Godø (sekretær), Bjørn Otto Hansen
(kasserer).
Hans Chr. Berntzen (nestleder) kunne ikke stille pga operasjon, og Vegard Evja
(styremedlem) har ikke svart på henvendelsen.
Bakgrunn:
På årsmøtet og i budsjettet er det lagt rom for nødvendigheten av at styret møtes
et par ganger i året. Dette til tross for kostnader med fly/overnatting da de ter
stor geografisk spredning med hvor styret bor. Det ble denne gang besluttet å
legge styremøtet (det første i 2011) til Hamburgmessen i Tyskland, slik at
kostnader blir omtrent som et ordinært styremøte i Norge og der representantene
bidrar med ekstra utgifter.
Arbeidsoppgaver i NAGS som må løses:
• Landsmøtet 20-21. april 2012 i Oslo
o Dette er under planlegging i samarbeid med Oslo – foreninga.
Johannes Hanto er kontaktperson
o Det blir servert baguetter og kaffe/mineralvann. Årsmøte holdes på
museet på Tøyen, overnatting og festmiddag på Thon Hotel Linne
• Nye styrekandidater ?
o Hvem er på valg? Det overlates valgnemnda å finne nye
styrekandidater
• Valgkomiteen; kasserer-jobben?
o Det har vist seg vanskelig å finne ny kasserer. Men vi vet at
valgnemnda jobber med dette.
• Siste landsmøtereferat bør på versjon med brevhode (ref K.E. mail)
o Sekretær legger i hukommelsen at alle referat blir skrevet med logo
på brevhode

Andre NAGS oppgaver:
• Nettsider ? evt mangler og bør endres eller oppdateres
o Nettsiden fungerer greit med oppdateringer etc. Det kan eventuelt
tas opp på neste Årsmøte om det bør være endringer
• NAGS-Nytt og annen info til klubbene
o Leder lager Nags-nytt for utsendelse v/oppdateringer av
arrangement. 1-2 ggr pr-år
• Hvilke klubber er virksomme og hva gjør de?
o I forbindelse med innkalling til årsmøtet i NAGS blir alle klubber
oppfordret til å sende inn årsmeldinger, men oppfordringen blir
sjelden fulgt.
o Det er av stor viktighet at NAGS får informasjon om hva klubbene
gjør iløpet av året for å kunne formidle og være til inspirasjon for
andre.
• NAGS tur 2012 (St Marie/Colmar, Kopparbeget?)
o Det ble diskutert diverse forslag hvordan en slik tur kan
gjennomføres.
o Det vil bli tatt opp på Årsmøtet i april
• Samarbeid med Danmark og Sverige?
o Det er ønskelig med tettere samarbeid med våre naboland.
• NAGS kortet? trenger vi det?
o NAGS kortet er et verdifullt ID-kort for medlemer i
lokalforeninger. Det er med på å legitimere at innehaver bl.a må
forholde seg til de samleretiske regler, og at leting og funn dels er
basert på «vitenskap»
• Hvordan kan styret jobbe sammen når vi bor så spredt.
o Det behøver ikke være problem at styret bor spredt. Utfordringer
ligger i å finne en struktur som fungerer. Telefonmøter, mail, chat,
etc.
o Det bør legges agenda for faste «møtetider».

