Reierat ira messemfjte i
Moss 21.9.1991
tombola. Vi vii takke de foreninger som kom
med noe, og samtidig minne om at vi pii neste
Messemete trenger en masse gevinster.
Berit Nicolaisen
sekreta r

Motet ble holdt kl. 13.00 i Moss og omegn
geologiforenings rnoteloka ler, Det motte ialt
22 deltagere fra 13 foreninger pluss 3 fra styret.
Fonnannen var meteleder og sekreueren var
referent.
Tyssedalsfjellene er kommet i fokus pii grunn
av stort innrykk etter kvarts. Ifal ge utklipp fra
avisene har endel personer ve rt pii befaring.
men NAGS sekretariat beklager at de ikke
fikk vite noe om utflukten. Redakte r Wiik var
imidlertid med pii turen, men fordi han ikke
var tilstede pii messemetet, fikk ikke formannen den informasjon han hadde hapet pii.
NAGS vedtekter ble gjennorngatt, Ordet
"Arsrnete" er blitt forandret til "Landsmete",
Et nytt punkt 5 er kommet inn. Det omhandler reisefordelingsfond, regler for avsetting og
utbetaling. Det er nedsatt en valgkomite. Dette frernga r av punkt 9 e.
For landsmetet som vii bli holdt i Bergen
1992 vii det som tidligere bli utbetalt 40% av
reisefordelingsfondet til fordeling til klubbene.
Ifolge vedtekter for NAGS-messe skal 30%
av overskuddet sendes til NAGS-messefond.
Man skal kunne beregne renter hvis dette
ikke blir gjort innen fastsalt tid.
I skriv fra SARF i Sverige er vi blitt forespurt
om vi har en liste over mineralforekomster i
orge. Det er blitt henvist til et oppsett i Garmos bok. Forevrig har .G.U.-68 norske
mineraler og hvor de finnes. Noen av medlernruene var lilt skeptisk til ii sende en Ferdig
oppdatert liste ut av landet.
En egen valgkomite har salt opp et stort skriv
om hvorledes de mener NAGS struktur og
NAGS oppgaver ber vrere. Kopi vedlegges
referatet. Det er et gjennomtenkt arbeide og
aile klubbene rna ta punktene opp til grundig
vurdering i sin klubb. Tilbakemelding bes
sendt til 0ivind Juul Nilsen, Drammen gelogiforening, postboks 48, 3055 Krogstadelva snarest!
Fii foreninger hadde med stuffer til NAGS

NAGS - struktur, oppgaver
l. Landsstyre (sekretariatet)
Landsstyret bestaende av 3 personer uavhengig av foreningstilknytning. Disse ber
velges innenfor et geografisk ornrade.
Diskusjonsgrunnlag: Vedtektsfeste
antall
meter i aret,
2. Landsstyret s oppgaver
Innsamle aile foreningenes vedtekter for
event. distribusjon til nye foreninger.
Utsende rundskriv/bulletiner. Eventuelt gjennom STEIN.
Landsstyrets spalte?
Purre pa: Arsmeldinger, sammensetninger av
nye styrer, medlemsoversikter, NAGS-kontaktpersoner o.s.v.
Legge opp til et sentralarkiv for aktuelt matriell for NAGS-foreningene.
Etablere kontakt med MGM. (Geologisk
museum).
Kontaktledd mellom ressursgrupper/personer
og de repektive foreninger.
Tillitsmannsordninger MGM. (Kontaktpersoner i distriktene).
Faggeologer/arnatorer, faglitteratur.
3. Ressursgrupper/per soner
Man kan ikke forvene at et styre kan para seg
aile disse oppgavene. Det mii velges arbeidsgrupper som skal arbeide under styrets oppsyn, men likevel vtere selvstendige. Styret
skal altsa serge for oversikt og system i det
som gjeres, men selve jobbingen mii overlates til andre.
Grupper det kan vtere aktuelt ii opprette:
Guider (kjentmenn)
Guider, forekomstbeskrivelser
Foredragsholdere m/temaer
Museer, rapporter, steder, apningsrider osv.
Informasjon, kursvirksomhet
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Litteratur, utstyr, rabatter, kontakter
Kontakt mot undervisningssektoren
Kontakter med og utarbeidelse av avtaler med
eiere eller rettighetshavere av mineralforekomster.
Ta kontakt med eiere av forekorns ter som er
av en slik sterrel se eller art at de er av almen
interesse blandt NAGS-medlemmer. FlI til
avtaler med eiere og rettighetshavere. Kontakten ber gll ut pll at man der det er mulig
seker 11 skaffe medlemmene en generell
adgangstillatelse til stedene. Man ber ogsa
kunne komme frem til ordninger slik at de
ting som er av spesiell interesse ikke gllr rett i
knuseverkene.
4. STE IN
Liste over navn og adresse til foreninger
(ogsa privatadresser til kontaktpersoner
m/telefonnummer
Foreningsstoff mll prioriteres. Event. kvote
pr. nummer
S. GenereIt
Messemetet bor kunne fatt vedtak i saker som
ikke vedrerer vedtektene
Navnliste pll deltagere pll landsmete/messemote mll sendes ut.

En diamant
hvad er det med den ,
sornta r mennesker
til a ga over lik
for a eie en?
Denne kostbare ,
glitrende sten ,
hvad er det
som gjl?H den
sa attraktiv
at den kan koste
menneskeliv ?
En diamant ,
hvad er det med den
som er anderledes
enn en annen sten ?
Bringer den Iykke,
om den beeres
rundt halsen
i et smykke?
Er den stor nok
gir den deg trebbel.
Men hva er
forskjellen pa den
og annet j0ggel?
Det sies at diamante r
yarer evig.
I det kan
jeg sagtens veers enig.

AWE

Klokker - Mineraler
-T e rm o m et e re - Rastein
Penneholdere - Steinknekkere
BokstBtter
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