
NAGS'
messemote
pa Hamar
25. august 1990
Metet startet kIll. 00 med i alt 15
deltagere fra 11 geologiforeninger.
Med sekretariatets 4 m edlemmer
var totalt 19 personer tilstede.
Formann Karl Dalen apnet metet
og overlot straks ordet til
messesjef Ole Nash oug. Han
on sket velkom m en til Hamar-mes
sen og ga de fremm ette en oversik t
over det som skulle forego
(f oredrag, eks k ursjon, f est,
kongens gull til professor Skjeseth
m.m. )

Formann en , som ble gitt oppgaven a
led e mot et , uttrvkt e skuffe lse ove r at
ikk e fler e av foreninge ne var represen
tert pa motet. En del foreninger «gar
igjen » og er flinke til a markere seg i
orga nisasjo nssa mme nhe ng, men s andre
aldri er med i styre og stell. G lede lig var
det at en representant fra Salten Stein
klubb i Fauske hadde tatt turen. Ad skil
lig mindre glede lig at enke lte e stlands
klubber med reisetid pa 3-4 timer og
mindre IKK E var tilsted e . Adskillige
fore ninge r hadd e folk pa messen uten a
stille pa mote t. Slikt haper vi vii bedr e
seg ette r hvert, og fra neste arsrne te vii i
aile fall reisefordelingsfondet begynne a
virke.
Innkallin gsrutinene vedrore nde messe
motet ble diskutert. Styret var av den
oppfatning at til et sapass uformelt mot e
som dette er ment a vaire . er en dags
o rde n ikke pakrevd. Fo r a bedre struk-
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turen og gj0re motet mer interessant for
flere blc man likevcl c nigc om at sa ks
listc skulle scttes opp og sendes ut sam
men med innka lling og SVARSLIPP.
Formann en trekker seg fra neste ars
mote idet han Ielcr at han s utstr akt e
re isevirksomhet ikke gir ham anledning
til a ut for e en tilfredsstillende jo bb. Han
ette riyse r folk mcd formannsambi sjoner
og gode fo rslag til NA GS ' vidcre drift.
NAGS ber bli mer medl em sor ientert 
en serviceo rga nisasjon med medl em s
tilbud 'IV ulikc slag. Slikt krever en del
av sekre tariate t og man var derfor enige
om at man Iore lepig ber be ho lde mod el
len med hele sekre tariate t fra en fore n
ing (unntatt reda kto ren). Hvem som fra
nes te arsmote ska l ha sekre tariate t er na
et ape nt spo rsrna l, men messernetct
hen stiller til aile fore ninge r om fl vurde re
muligheten . Sekre ta riatet vii sende ut et
skr iv om dets funksjo ne r til foreningen e .
Et forslag om a oppre tte en egen valg
kommite vii matt e utsta til arsme te t idet
dette vii kreve ved tektse ndring .
Redaksjonen fikk enda en ga ng ros for
sitt arbeiel med blade t. Dette er e tter
hvert blitt ct virkelig lesbart proelukt
med en god og meget aktue ll profil .
A rbe idsbyrden er sto r og en for m for
e ko nornisk godtgjering ble diskutert. Et
forslag om a se ke sysse lsett ingsmidler
vant ikke gehe r. Saken rna ordnes pa
annen mate . Ideelt sett burde blade t (og
derm ed ogsa redakt er-zrcd aksjonskost
naden e) vart se lvfinansierende . Dette
spersrna let vii no k dukke opp igjen.
For slag ble fre mme t om at aile foren 
inger skulle sende sine arsmc ldinge r til
«ST E IN», som sa skulle tr ykke disse . Na
er der allerede en plikt for foren ingene
til a sen de slikt materiale til NAGS, men
det handheves sviert ulikt fra for ening til
foreni ng. Noe n fore ninge r har en meget
godt utbygget informasjonstje neste , til
dels med egne medl ernsblader . bulleti
ner el.I. Disse har NA GS-sekret ar iatet
pa sin mailing-liste og sender all med
lem sinfo e1it. An elre herer sekre ta ria te t
aldri et ord fra , og man ka n 'I V og til



undrcs p[1 o m dcr drives noen for m for
aktivitet i dct hclc tat I.
En lesning ka n vairc et sta ndard for rnular
(sperrcskjcma) som sen de s fore ningene
pa nyaret og sorn sarn les og bearbeides av
sekretariate t og sende s samlet til aile for
eningene . Dette for [I gi nyc ideer til de
som slite r tyngre . Det viser seg Le ks . at de
enkelte klubber har lagt ga nske stor opp
finns omhet for dagen i sine bestrebelser
pa a skaffe pe nger i kassen.
Jan Strebel hadde klippet ut en artikkel
fra The Mineralogica l Record (a m).
Denne tok opp en rekke sider ved gars
dagens, dagen s og morgendagens ste in
samling . H er ble myc god t prinsippstoff
tatt opp til de batt og her fre m kom syns
punkter og pro blem st illinger som ogsa
NAG S vii matte diskutere . A rtik kelen ble
kopi ert og delt ut til de de ltakende foren
inger. Synsp unk ter herfra vii bli de ba tte rt
bade i «ST E IN» og pa komrnen de me ter,
En stor de l av NAG S-sek ret ariatet s inn
te kter skr iver seg fra messeto mbolae n og
messeoverskudden e . Se kretariatet har na
et par ganger opplevd at arrangerfore
ningen e har hatt aktivite ter sorn direkte
har konkurrert med tombolaen. Dersom
de t ikke blir en fast grenseoppgang her, viI
hele eksiste nsgru nnlage t kunne trues .
Er to timer for kort tid til et messern e te ?
Meni ngen e om dette viste seg a vare de l
te . Na ble messem otet nesten 3 timer,
men uansett men er sekretariatet at det
har sin verdi a kjere meten e relati vt
stramt, selv om messemetct blir et debatt
mete og et men ingsforum i storre gra d
enn arsmetet. Det lot da ogsa til at det
rneste som skulle sies ble sag t. Rammer er
nedven dige , men de kan gjerne vare litt
teyelige.
Et annet probl em sorn det na rnafokuse res
pa : Flere og flere forekomste r fredes eller
samling forbys, uten at dette hindrer at
man sta dig ser materi ale fra slike fore
komster pa messcne (dette ble i aile fall
hevdet ). E r dette riktig, rna en prinsipp
de batt fore til at skjerpe de retningslinje r
for muleres for messed eltakelsen , Det som
vii ska pe probl em er er a fastsla om mate-

11

ria let cr plukket f0r e ller etter fredning.
En debatt ko rn dette kan gje rne ogsa feres
i «ST E IN».
Rcdak te r Wiik sna kket om sitt arbe ide
med medl em sbladet. Han har frcmdcles
ambisjoner om forbed ringer og han for
se ker sta dig {I bedre sa rna rbei de t med de
sve nske og da nske orga nisasjoncne. Oct
er hap om he yerc anno nse innte kte r etter
inn me lding i Norsk Fagpresse . Flere abo
nente r er ogsa onske lig (Leks. e r det ba re
30 norske biblioteker so rn abo nnere r pa
«ST E IN» . Klubben e oppfordres til a gil ut
i nrerrniljeet og verve abo nne nter.
«ST E IN» hadd e tidligere i ar et fotosc rni
nar so m gikk rned underskucld (kr 4.(XlO).
En anmo dning om a fa dekket halvparten
av NAGS-sekre tariate ts midler vii matte
beh andles pa arsrne tet .
Som tidligere nevnt legger klubben e stor
oppfinnso mhe t fo r dagen nar det gje lde r
a skaffe midle r til virkso mhe te n . Moss har
sin ar lige messe , noe ogsa et par andre
fore ninge r har satset pa . I Bergen har man
fatt bingopen ger i tillegg til at man der
arrange rer en arlig «ste indag- i samarbe id
med mu seet. Noen fo ren inger har produ
sert trykk saker fo r salg, noen deltar pa
markedsdager 0.1 . og atter andre tar pa
seg arbe idso ppclrag i form av flytt ing,
riving osv. Muligheten e er sto re og begren 
ses kun av fantasien. D et hadde vzert svrert
verdifullt for aile om informasjon om slikt
nar ut til de andre foren ingen e . Vi er
sapass lan gt fra hveranclre at vi sje lclen viI
tra kke i hverandres bed .
Lister over ak tue lle foredragsholdere
burde ogsa kunne settes sammen og gje res
ti lgjenge lig for klubben e . H er sitter vi hver
pa var tu e og oppfinner kruttet om og om
igjen . Ofte viI samarbe ide ogsa kunne fore
til at en foredragsho lder kan gjere en liten
«turne- og dermed bidra til at kostnadene
for den enke lte fo rening blir mindre . Her
ligger man ge oppga ve r for kommende
se kreta ria te r.
Mot et ble hevet klokken 13.45 .

Berit Nicolaisen, Sekreuerlreferent
Bergen september 1990.
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