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NAGS
Norske Amatørgeologers Sammenslutning
c/o Jan Arne Stenløkk
Kyrkjevegen 10
4070 Randaberg

Referat fra NAGS styremøte, Oslo 21.-22. januar 2016
Til stede: Jan Stenløkk (JS), Per Skrefsrud (PS), Stig Larsen (SL)
Forfall pga sykdom: Siw Godø (SG), Jon A. Johannesen (JAJ)
Referent: JS

Styremøtet var lagt til denne helgen da JS likevel var i Oslo, så det var ingen
reiseutgifter for NAGS. Møtested og overnatting var hjemme hos PS.
Innspill til agenda for møtet var levert på mail fra SG og JAJ på forhånd.
Likeledes var regnskap og budsjett oversendt på forhånd fra JAJ.
Landsmøtet 2017:
Vertskap er Vestfold geologiforening (VGF). Søndagens program
(mineralsamling og lovlighet) er helt i VGF regi, og har ikke vært diskutert
tidligere mot landsmøtet. Flere i styret var skeptiske til utkommet av et slikt
seminar, men NAGS tilbød å holde et åpningsinnlegg om samleretiske regler og
NAGS holdning generelt dersom interesse fra VGF. Avventer svar fra VGF.
Det har kommet kommentarer på ønske om ekskursjon om søndagen, samt høy
pris (300 kr) for deltagelse søndag. Konklusjon er at søndagens program ligger
fast.
NAGS styret samles fredag kveld, som tidligere, for styremøte og evt. klarere
med valgkomiteen.
Valgkomiteen er i arbeid. SG, SL og JS er på valg.
Ønske om å få inn årsberetning fra lokalklubbene (ref lovene).
NAGS-Nytt bør komme minst to ganger i året (til styret i klubbene).
Klubblistene som ligger ute på nettet har en del feil, og likeledes mail-lister til
klubbene. Dette ble gjennomgått og oppdateres.
Det bør diskuteres (som tidligere) enkelte generelle saker etter den formelle
delen av landsmøtet:
 Kommunikasjon med klubbene – NAGS (søknadsmuligheter for penger,
klubbdrift, …)
 Egne nettsider for råd og tips, lokale geo-severdigheter, etc
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 Foredrag (feltspat, Marokko foreslått)
 Turer i NAGS regi, evt samarbeid med lokale klubber (porfyrer i Vestfold
ble foreslått, samt kambrosilur i Oslofeltet).
 Mulighet for å lage liste over foredragsholdere.
 Mer fokus på samleretiske regler og dette tema.
 Det lages et omforent program hva NAGS skal drive med til neste
landsmøte.
 NAGS kortet – hvilken funksjon har dette og skal det fortsatt lages?

Eidsfosstreffet:
«Øglegraverne» inkl Jørn Hurum skal delta som attraksjon iflg SL. Dette sees
som et stort trekkplaster. Men har dette vært diskutert med Eidsfoss-komiteen –
viktig å bruke denne.
Ellers virker mye på plass mht treffet.
NAGS bør profileres bedre – dette var opprinnelig «NAGS steintreff»..
Mulighet til å ha en utstilling for å få bedre spekter enn «bare salgsboder».
Viktig å se på Eidsfoss som samarbeid mellom Buskerud – Vestfold og NAGS.
Sees som noe av den viktigste begivenheten i «stein-Norge».
Økonomi:
NAGS økonomi er grei, men det er ikke mer enn vi trenger.
Innspill på god økonomi i STEIN – hvorfor kommer ikke noe mer av dette
NAGS til gode?
Aksjonspunkter:
 Agenda for landsmøtet ihht NAGS lover og evt annet – JS
 Ordstyrer og referent – forslag bør være klar på forhånd – JS
 Oppdatert klubbliste over stemmeberetigede – SG / JAJ
 Invitasjon om landsmøtet, kostnader og påmelding – SG i samarbeid med
Lillian (VGF)
 Undersøke mulighet for foredrag etter landsmøtet – JS
 Sende rettinger av klubblister/maillister til Knut E. / SG – JS

