Relerat Ira
NAGS landsmfjte i Bergen
1413 1992
Landsm et et ble holdt i BOGs lok al er i Sa ndv iks bode r 23. Motet sta r tet kl. 13.00. Tilstede va r rep r esenta nt er for 17 foreninger, totalt 22
delegater inkludert Ge ir H. Wii k (ST EINs redaktor, som ogsa represente rte Hadeland geo logifo re ning). 25 medl emmer va r tilst ede. Felge nde fore ninge r va r representert: Telemark, Dalan e, Vestfold,
Kon gsberg, Sunnfjor d, Odda , Volda og 0 rs ta, Fre d r ikstad, Hau galand, Moss, Stava nge r, Os lo, Bergen , Sa r ps borg, Halden , Drammen og
Hadeland.
I. Innkallingen ble god kje nt.
2. Dag sorden ble go dkje nt.
3. Til met el ed er ble valgt Norvall Niko la ise n. So m re fe rent Berit Nico laise n.
4 . Se kre tariatets ar sberetn ing ble opplest
og go d kje nt.
5. Regn sk ap fo r NA GS ble o pplest. O verskudde t fra Ham ar -m essen er fort direkte
inn p" Me ssefond og fre m ko m ikk e so m
egen post i reg ns kape t. NA G S ska l ha 30 %
av me sseoverskudd. Vedte kter for AGSmesse ved legges. En rest fra debitor e r.
Det nye sty re t m " vurde re o m det kan skriyes av. Det er et ga m me lt belep fra for dette sty ret overto k. Regnsk ap et ble go dkje nt.
Regn sk ap et for STEIN opplest og go d kje nt. En ny PC og skr ive r er blitt innkjo pt
fo r kr. 44 .71 2,-. Del ble utgiftsfert pa el " r
og del ble go dtatt av sty re t. Det ble sporsmal o m red akteren er le nnet, men i fol ge
ved te ktene er han ikke de l. Han skr iver re ise reg ni nge r so m dekker han s utlegg .
6. ordi sk Ste in- og M ine ra lme sse. Messe n i 199 2 v ii bli arrangert av Ve stfold
Geo log ifo re n ing i Barkaker , Ve stfold pre se nte rte mess eplakater og bro sjyrer. I 199 3
e r del T el em ark som lager messe . Foreninge ne rna vurdere hvem so m ska l st" for
me sse n i 1994 . Man men er det m" vte re en
malsetning " flytt e messen ut av O slog ryten . heist nord for Dovre .
7. Messeregn sk ap et fra Ham arm e ssen og

Mosse messe n ligger so m bi lag ti l NAGS
regn skapet.
8. Med lemsb ladel. Redaktorcn hadde rned
en innbeta lingsl iste so m viste at a ile fore ningen e hadde bet alt for nyu numme r ble
se ndt ut. HURR A. FORT S ETT SLl K...
V" r side i Fagpre ssekatal ogen fikk darl ig
resp on s - ingen nye annonser. Forevr ig m r
ga m le annonserer bill igere ann on sepri s.
Blad et s opplag stig er fra " r til k Lo se
abo nne mente r ko ster n" kr 150 ,- pr k I
1990 var det 249 ab onnem enter. I 1991
3 18 stk. og hittil i 199 2 72 % av fj or aret .
De t se ndes na 7 eksemp larer av STEIN til
nat ionalbibl ioteket i Mo i Rana. Medlemmen e oppfordres til " bearbeide det sted lige biblio te k. Sven sk en e abonnerte i 1990
p" III ekse mp lare r til ulik e for eninger. I
199 1 173 eks .
Redakteren for soker " trekke igang et spe sialnum me r om min eral er med fint bilde sto ff. For " m dett e regningsvarende m" vi
ha et sterre opplqg enn va n lig og ta kontakt med veivesenet, entreprenerer, leve randerer av diverse yarer e lle r andre som
v iI spo nse oss . Januam um mer et av STEI N
er blitt et indeks num me r hvor vi kan finn e
ti lba ke Iii a ile arti k ler i tidl ige re AGSnytt og STEI N . Redakteren har lagt ned et
sto rt arbe id i STEIN og fikk honnor for
del.
9. Vedtektsendringer.
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Fonnannen leste opp forslag til ny NAGSstruktur. Folgende ting ble nevnt: Messemotet ber bli beslutningsdykti g. Dett e m<\
da inn i vedtektene. Land sstyret f<\r utevende myndi ghet. Man say ner et me r
aktivt og utadrettet styre. Land sstyret m<\
ikke bare arbeide internt i organisasjonen.
men ogsa gjere seg gjeldende p:1 landsbasis . Styret skal ha 4 medlernmer, forman nen blir "leder", Overlater til det nye styret
<\ gjennomarbeide dette og komme med
nye retningslinjer til me ssernete. For :1 m
valgt et nytt styre p:1 4 medlemmer ble §9.
12. better avstemming forandret slik:
Landstyret bestar av 4 per soner uavhengig
av foreningst ilknytning. Ved stemmelikhet
skal fonnannen ha dobbeltstemme. For at
styret skal vsere beslutningsdyktig m<\
min st 3 medlemmer vtere tilstede. Redakteren av STEIN gar inn som fast medlem i
styret". Forslag fra Haugaland geologiforening m:1 innarbeides i punkt nr. 2 i forslag
til ny struktur. Se egen art. Det ble igjen
tatt opp om det skal utly ses en konkurranse

om AGS emblem eller nal . Mange av
foren ingene men er at deres klubbmerk er er
nok .
10. Det var inge n innsend te fors lag.
II. Kontingen t. For 1993 ble kontingent en
fastsatt til kr 15.- pr. <\r. 2 foreninger stemte imot. Forde les med kr 9.- til vanlig kon tingent og kr 6,- til reisefordelingsfondet.
12. Nytt styre for NAGS valgt p<\ landsrnote 14.3 1992 :
Fonnann: Stein ar Edh , Vestfold Geologiforenin g. Postboks 2105 . 310 I Ten sberg,
Sekretair: Jan Petter Jacob sen . Ves tfo ld
Geolo giforening. Postbok s 210 5. 3 101
Ten sberg.
Kasserer: Marie Dybe sland, Vestfold Geologiforening. Postb ok s 2105. 3 10 I Ton sberg .
Nestleder : Egil Jen sen . Moss Geologiforening, Postboks 284. 1501 Moss
Redakter Geir H.
2740 Roa.
Motet ble avs luttet kI. 17.00 .
Bergen. mars 1992
Berit Nicolaisen

Det beste oppmote pii mange dr til NAGS-iirsm¢tetllandsm¢tet
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