
Nytt fra NAGS
Formannen har ordet

Pa ekstraordinrert landsmote under steinmessa i Moss ble det valgt nytt landsstyre for
NAGS. Dette er omta lt i referatet fra motet annet sted i blader.
Nominasjonen av undertegnede skjedde i form av et overraskelsesangrep under
Barkakermessa. Det foregikk ingen heftig valgkamp med programterklseringer og styr og
stak f0r valget, og valget selv foreg ikk uten drarnatikk, og nu har altsa NAGS fatt nytt
landsstyre.

Sa er det tid for ideer og visjoner om fremtiden - hva skal vi ga igang og gje re i NAGS
fremover? La oss forst sette oss noen overo rdnede mal:
> Vi viI gjere NAGS til en vital og handlingsdyktig organisasjon.
> Vi viI bli en sentra l instans som kan vzere til nytte for medlemsforeningene.
> Vi vii i samspill med Landsmetet definere oppgaver, sette mal for disse. og vi vii
arbeide for a na malene.
Vi trenger vel noen utfyllende forklaringer pa disse utsagn. Hvilke konkrete tiltak og
saker skal NAGS begynne a arbeide med? I starten vii vi vrere litt ydmyke og innse at vi
5 i landsstyret rna begrense oss nar det gjelder antallet av tiltak. Vi rna prioritere etter
mottoet:
Heller noen fa saker som gjo res ordentlig, enn mange som blir behandl et halvhjertet p,1
grunn av manglende ressurser og begrenset kapasitet.
Slik i begynn elsen har vi egent lig bare yare egne ideer og forestillinger a ga ut fra, men
etterhvert haper vi at kontakten til foreningene og miljoet forovrig vii gi oss et utvidet
grunnl ag for prioriteringer.
Vi oppfordrer derfor foren ingene til a gi innspill pa hvilke tiltak de ensker vi skal
vektlegge. Hva mener man runcit om i landet at NAGS skal arbeide med sorn vii vzere
mest NYTTIG for foreningene ?

NAGS' oppgaver
Generelt viI en hel rekke oppgaver falle naturlig inn under NAGS's arbeidsomrade og vi
regner opp en del som er nterliggende:

> Ta 0PP og bearbeide SAKER av felles interesse
- Aktuelle saker i forhold et tilmyndighetene
- Andre saker etterso m de dukker opp

> Opprette og vedlikeholde ARKIVER
- Foreningenes vedtekter
- Foreningenes arsmeldinger
- Guider og beskrivelser av forekomster
- Litte ratur, boker, tidsskrifter etc.

> INFORMASJONSFORMIDLI G
- Organisere og systematisere info om mineraler og lokaliteter
- Myndighetenes bestemmelser. fredning etc.
- Info fra utlandet

> KONTA KTVIRK SOMH ET
- Foreningene
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- Med ia
- Myndi gheter
- Fagmiljoe ne
- Kommuner og Fylker
- Eie re av foreko mster
- Kontakt til nord iske sosterorganisasjoner

Vi velger som utgan gspunkt a arbeide med tre oppgaver som synes presserende og som
det synes vikti g a komme igang med . Synspunkter i denn e sammenheng fra foreninge ne
vii vtere velkomne.

Oppgave 1. Fa sving pa NAGS.
Det er: > Fa sving pa landsstyret med en god arbeidsde ling og

drift sform.
> Fa til et godt samsp ill med foreningene gjennom arsmetet og

andre tiltak.
> Aktivisere foreningene i felles tiltak.

Vi f1\r derved felgend e rolleforde ling:

LANDSM0TET
Motes en gang i aret i I. kvartal (fo r 15. mars)
Det velger land sstyre
Setter rammer og mal for virkso mheten
Kontrollerer virkso mheten
Utpeker arranger av arlige messer.

LA NDSSTYRET
Motes etter behov, ca 10 ganger i are t.
Dagl ig drift av NAG S
Arbeider for a na oppsa tte mal
Utarbeide r handl ingspl aner
Utarbeider bud sjetter
Samarbe ider med rnessearrangeren
Har ansvaret for tombola under NAGS-messene
Kont akt til foreningene, fag rniljeene og samfunnet
Arr angerer land smetet .
Rapporterer til landsmetet ,

FORENI NGENE
Represent erer den ege ntlige virkso mheten i form av selvstyrte foreni nge r som
har etablert sin interesse-organi sasjon : NAGS .

Oppgave 2: ARSM 0 T ET 1993
Det er: > Finne frem til et godt arrangement for mo tet.

> Lage et konstruktivt og hyggelig arrangement som kan tiltrekke
mange deltakere fra forenin gene.
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> S idra til at Land smeter far et god t resultat.
Arsm0tet 1993 finner sted dagene 6. og 7. mars 1993 pa Linne Hotel, Stat srad Mat hiesens
vei 12, Oslo 5.

Forelopig meteplan:
6. mars 13:00 Motet settes. Dagsorden.

19:00 Middag.
Sarnvrer.

7. mars 08:00 Froko st
09:00 Motet fortsetter.
13:00 Lun sj

Prisen inkl usive overnatting i enkeltrom og ovennevnte maltider blir kr 690 .- pr pers.
Re iseutgifter dekkes i henhold til reglene for reiseforde lingsfondet.
Merk av dagene 6-7 . mars i kalenderen for 1993!! Vi haper pa stor de ltake lse. Med
utgangspun kt i de vedtektsfes tede punkte r for arsmetet viI land sstyret ette rhve rt utarbeide
detaljert dag sorden med de nodvendige saksdokumenter. Foreningene oppfordres til a
sende inn for slag til saker som skal tas opp innen 15. januar 1993.

Oppgave 3: Amate rene og lovverket.
Det er: > Fa til et konstruk tiv t samspi ll med de invo lverte myndigheter.

> Avklare og forklare gje ldende rege lverk og praks is.
> Spre opp lysninger og informasjon .

Det har opp gjennom arene blitt skrevet mye om dette tema bl. a. i NAGS-Nytt/STEIN. I
samtaler far man ofte det inntrykket at amatorene jevnt over har uavk larte oppfatninger
vedrerende hva som er lov og ikke lov. Og de som skal handh eve lovene har store
graso ner a bevege seg i nar det gje lder forholdet me llom praks is og de forskje llige lovers
bokstav . Praksis og hand hev ing av lovverket blir ulik og vekker strid som ber unng as,
I denne sammenheng refereres det til hendelser pa Hardangervidda senest i host ,
Hendelser som har fatt dekning i 10k ale media som ikke er sterlig hyggel ige for
amatergeologiens utevere. Vi har innlede t kon tak t med invo lverte myn dig hete r for a finne
frem til en konst ruktiv dialog med sikte pa a skape ryddi gere forhold og klarere
definisjoner pa hvilke gre nser - eventuelt grasoner - som eksisterer .
Med tid og stunder vii det bli informert om dette i STEIN.

Sluttord
NAGS er hva foreni nge ne gjer den til.
Gjennom aktiv medvirkning pa arsm0tet.
Gjennom akti v ste tte og med virkning i den dagl ige drift.
Gjennom akti v bruk av NAGS' tilbud.
Gjennom a gi og kre ve informasjon av felles intere sse.

Lykke til med arbeidet i foreningene!
Hilsen

Hans Vida l' Ellin gsen
Formann i NAGS
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