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NAGS
Norske Amatørgeologers Sammenslutning

Mulig NAGS tur i 2016?
Det har lenge vært tenkt på muligheten for å arrangere en tur i NAGS regi. Dersom det er
interesse, kan vi prøve å få til et opplegg over to dager (helg) i Mjøs-området. Planen ville da
være busstransport, besøk på Mammut-huset og guiding av Ole Nashoug i den spennende og
mangfoldige geologien rundt Mjøsa.
Dette forutsetter selvsagt at det er interesse, og jeg ville gjerne høre fra de som kunne tenke seg
noe slikt. Så hvis klubbene kunne lufte ideen, og sende en mail hadde det vært første skritt mot
en slik tur.
Forslag til klubbvedtekter
For nye foreninger eller de som måtte ønske å endre klubblovene, ligger nå forslag til dette på
NAGS hjemmesider. Dette skal være minimum dersom klubbens ønsker å bli registrert i
Brønnøysundregisteret.
http://www.nags.net/nags/nags/info_forening/hovedside.htm
Nedlastbart steinhefte
Et eldre, men fortsatt like bra, hefte om stein- og mineralsamling ligger også fritt nedlastbart på
NAGS sine sider. Dette kan jo være noe å gi til nye medlemmer som ønsker å komme i gang
med samlinger.
http://www.nags.net/nags/hobby/visamler_nags_skrift/start.htm
Skriv til STEIN
Nå har vel alle fått siste nummer av bladet vårt, STEIN og jeg vil bare støtte oppfordringen til
redaksjonen der om å hjelpe til med stoff. Spesielt vil jeg oppfordre de som sliper og lager ting
i stein, til åt a et bilde eller to. kanskje skrive et avsnitt om steintype og hvorfor de har valgt den
typen. Mange er interessert i sliping, og det har ikke vært mye stoff om dette i bladet. Men som
det ble sagt, hvis ingen skriver …
Neste landsmøte i NAGS
Landsmøtene i NAGS har vært arrangert av mange lokalklubber, men for 2016 trenger vi en ny
vert som kan skalle lokaler for å avholde møtet. Vi har vært i Drammen, Oslo, Moss og
Sandefjord de siste årene. Forslag om lenger nordover har kommet, men vi mangler noe
konkret. Det hadde vært veldig greit dersom noen (frivillig) kunne tenke seg å legge litt til rette
for 2016. Ta kontakt med undertegnede eller andre i styret!
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