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NAGS-Nytt er et skriv til lokalklubbene tilsluttet NAGS, med ulike opplysninger, informasjon
og tips som kan være nyttige.
Vi oppfordret klubbstyret til å gi videre informasjonen som kommer i NAGS-Nytt.

Informer medlemmene i klubben!
Etter diskusjon med enkelte klubber, er vi overrasket over at mange medlemmer er svært
dårlig informert om hvilke muligheter som ligger i NAGS sitt arbeid. NAGS-nettsider var
ukjent (www.nags.net), og selv bladet vårt, STEIN, var der flere som ikke hadde fått med seg
at det hadde tilknytning til NAGS. At kostnaden til NAGS bare er 30 kr/år var også
overraskende for flere. Her har klubbstyrene et ansvar om å informere!
Hva med å ta en kikk på NAGS nettsidene som neste klubbaktivitet – her er masse
informasjon!

Hva ønsker dere NAGS skal gjøre?
På hvert landsmøte tas det opp hva det er ønsket at NAGS skal drive med det kommende året.
Vestfold geologiforening har kommer med flere forslag (se kommende utgave av STEIN).
NAGS-styret vil gjerne ha enda flere innspill på dette, og alle forslag er velkomne. Disse blir
som vanlig tatt opp på kommende landsmøte.

Neste NAGS landsmøte
Vi har en dato og et sted for neste NAGS landsmøte – Fredrikstad 21. -22. april 2018.
Nærmere informasjon om dette vil komme etter hvert.

Reisefordelingsfondet
Tydeligvis kjenner ikke alle til at NAGS har et reisefordelingsfond for klubber som deltar på
landsmøtet. Av bidraget hvert enkelt medlem betaler i kontingent til NAGS, går 8 kroner til
Reise-fordelingsfondet. Egenandelen for deltagelse er 400 kr, og utover det får alle foreninger
med lenger reise enn 100 km, dekket reiseutgifter for en delegat innenfor den summen fondet
disponerer.
Under reisefordelingsfondet ble det tatt inn ett nytt pkt 8: «for å få tildelt midler må søker
levere reiseregninger og krav innen 1. juni samme år.»
Reisefordelingsfondets paragrafer ligger på NAGS hjemmesider.

Klubbenes adresse-endringer
Det er viktig at rett adresse og ikke minst kontaktperson i klubbene meldes web-master, så det
kan rettes på våre nettsider. Endringer i adresse på klubbenes kasserer må sendes NAGS
kasserer: jonartur@online.no

Organisasjonshåndboka fra Frivillighet Norge
«Frivillighet Norge» er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. Her ligger en
flott bok om organisasjonsvirksomhet, med mange gode tips for klubbene. Boka kan fritt
lastes ned fra hjemmesiden www.frivillighetnorge.no, evt direkte fra lenken:
http://www.frivillighetnorge.no/no/kurs_+_verktoy/organisasjonshandboka/Frivillighet+Nor
ges+h%C3%A5ndbok+for+god+organisasjonsdrift.9UFRjK3Q.ips

Skriv i STEIN
Vårt felles blad, STEIN, blir akkurat så bra som vi selv gjør det til.
Bladet har, etter min mening, blitt veldig innholdsrikt og med mye spennende og variert stoff.
Men hva med alle dere som sliper og lager smykker i klubbene?
Kan dere ikke ta et bilde eller to, og sende en kort tekst og steinen og hva dere har laget?
En side eller to er flott – så blir bladet enda mer variert med mineraler, fossiler og sliping.

Landsmøtet i Sandefjord 22. april 2017
For de som ikke måtte ha fått med seg det nye styret etter landsmøtet i Sandefjord, så ser det
slik ut:
Leder: Jan Stenløkk (Stavanger) – gjenvalgt for ett år.
Kyrkjeveien 10, 4070 Randaberg, jansten123@online.no, tlf.: 90478170
Nestleder: Per Skrefsrud (Follo) – ikke på valg før 2018.
Mail: pers2469@gmail.com, tlf.: 94501002
Sekretær: Siw Brandal Godø, Ålesund – gjenvalgt til 2019.
Mail: siwbgodo@live.no tlf: 91134541
Kasserer: Jon Artur Johannessen, Sørlandet – ikke på valg før 2018.
Disponerer NAGS kto.: 22201021670, konto for reisefordeling, 2220.10.51421
Mail: jonartur@online.no tlf: 91879674
Styremedlem: Johannes Seljebotn Vik.
Mail: johsvs@gmail.com, tlf.: 9552 6909

Så ønsker vi dere alle en god jul og et godt 2018, med hilsen fra oss i NAGS styret.

Hilsen fra Jan Stenløkk
Leder NAGS
jansten123@online.no

