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NAGS-Nytt er et skriv til lokalklubbene tilsluttet NAGS, med ulike opplysninger, informasjon
og tips som kan være nyttige.

Naturlos for klubbene
Kanskje er dette noe for lokalklubbene? Naturlosene er folk som har interesse og kjennskap til
sitt felt og deler av sin kunnskap med deltakerne. Turene arrangeres av mange forskjellige lag
og foreninger og er ikke-kommersielle. Turkalendere lages av et friluftsråd eller en
turistforening i samarbeid med tur-arrangørene.
Se mer her: http://www.friluftsrad.no/8691.Naturlos.html
Lage en liten utstilling.
Har dere tenkt på det? Å lage en liten utstilling som kan fremme klubben og kanskje gi nye
medlemmer. Det er ikke så mye som skal til - et lite glassmonter med 10-15 stuffer eller slipe
stein er nok. Kanskje på biblioteket, skoler, sykehus? Et stykke i STEIN kunne det også bli ut
av det!
Bladet STEIN er forøvrig fortsatt på jakt etter stoff. STEIN lages etter hva redaksjonen klarer
å skrive om selv, men først og fremst innsendt stoff. Og det er stor interesse for å få
enkeltsider med stoff også. Ta et bilde av noe du har laget eller funnet, skriv et par ord, og det
er straks blitt en side. Noen ord om geologiske lokaliteter, besøksgruver, opplevelsesparker er
også vikrig å få inn på nettsidene våre. Er det for lite om sliping eller dine favorittmineraler?
Vel, det er ikke plassen det skorter på...
Grasrotandelen – penger til klubben?
Siden Norsk Tipping ble etablert har hele overskuddet gått til samfunnsnyttige formål.
Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til være med å bestemme hva noe av overskuddet
skal gå til. Du kan nå velge hvilket lag eller forening som får fem prosent av din
spillerinnsats. Det vil si at dersom du spiller Lotto for hundre kroner, går fem kroner til din
grasrotmottaker. Og best av alt; din innsats, premie eller vinnersjanse vil ikke reduseres! Det
er Kulturdepartementet som bestemmer hvem som kan motta grasrotmidler. For at ditt lag
eller forening skal motta midler fra Grasrotandelen, må det være registrert i
Frivillighetsregistret i Brønnøysundregisteret.
Mer informasjon her: https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/om-grasrotandelen
Landsmøtet i NAGS 2017
Litt tidlig kanskje, men vi minner om landsmøtet som blir 22.-23. april i Sandefjord. Mer
informasjon kommer i STEIN.
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