
NAGS-nytt
ved formannen

NORDISK SAMARBEIDSGRUPPE
FOR AMAT0RGEOWGER

Etter i noen tid li ha snakket sammen om
nordisk samarbeid - senest under det TIL
Europametet i FiIpstad - mattes vi den 18.
september 1993 i forbredringens lind pli ho
teHFoggMarinaiHusqvarnaforligj0realvor
av saken. De som mattes var:

Rolf Linden formann i "Sveriges Amater
geologers Riksforbund" (SARF)

Gunnar Hallgren SARF
Mogens K. Hansen formann i "Dansk

Amatergeologisk Union" (DAGU)
Hans-Henrik Meyer DAGU.
Hans Vidar Ellingsen formann i "Norske

Amatergeologers Sammenslutning" (NAGS).
Leo Hognevall Finland, observater.

Metet ble en meget positiv utveksling av
informasjoner,erfaringerogvisjonerforfrem
tiden, og det resulterte i at Nordisk Samar
beidsgruppe for Amatergeologer ble formelt
opprettet. De finske amaterene har ennu ikke
stiftet sitt riksforbund, men nlirde er kommet
sli langt, ensker de livare med, Samarbeids
gruppen vil da i utgangs-punktet besta av de
fire nordiske land Sverige, Norge, Danmark
og Finland, men det skat sekes kontakt med
Island, Feereyene og Grenland for li finne
frem til mulige samarbeidsformer med demo
Gruppen skal arbeide etter neermere gitte
retningslinjer og med bestemte mlil for eye,

Vi vedtok felgende statutter for gruppen.
> Navnet"NORDISKSAMARBEIDS-

GRUPPEFORAMAT0RGEOLOGER"skal
vseresprogmessig lik for landene. Finland viI

i tillegg til den skandinaviske betegnel
sen ha en finsk oversettelse som tillegg.
> Gruppen bestaravformennene

for de respektive lands riksforbund, med
ytterligere en representant fra hvert land
utnevnt pli arsmetene eller av landsstyrene.

> Formannsskap og sekretariat for sam-
arbeidsgruppen skifter i henhold til en fast
turnus: Sverige, Norge, DanrnarkogFinland.
Formannsskapet skal yare ett lir ad gangen.

> Hvert lir skal det avholdes minst to
protokollf0rtem0terigruppen.Detskaldessu
ten hvert lir avholdes et lipent seminar for
landenes amaterer, med emner fra de geolo
giske vitenskaper i formannens land.

> Gruppen skal:
-Virke for godt samarbeid mellom de nor

diske lands amatergeologer.
-Virke for at flere ungdommer blir

interressert i og flir kunnskap om Nordens
geologi.

-Samordne, utveksleog spre informasjoner
og erfaringer fra amaterenes virksomhet i de
enkelte land.

-Virke for godt samarbeid med de respek
tive lands myndigheter og med fagmiljeene
for derigjennom li samle og spre geologisk
kunnskap og vitenskap .

-Virke for vern av natur og ressurser og
bidra til bevaring av geologiske lokaliteter.

Handlingsplan for ferste liret:
1. Samarbeidsgruppens ferste formann

blir Rolf Linden med stette fra SARF.
2. Det skal sekes om rnidler fra Nordisk

Rad for gjennomferingen av de planlagte
aktivitetene. Ansvar: Rolf Linden

3. Referat skal skrives vedrerende stif
telsen i "STEIN" og i "Lapis" samt foranven
delse av DAGU. Ansvar: Hans Vidar El
lingsen

4. Serninarskal etterplanenavholdes pli
Bergskolan i Filipstad. Tidspunkt: mai 1994.
Ansvar: Rolf Linden
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5. Fersteordinere.meteavholdes i mars.
Ansvar: Rolf Linden

Diskusjonene som mere uformelt utspant
seg under og etter selve konferansen, viste at
vi i stor utstrekning har likeartede problemer
ved siden av de merspesifikke som er knyttet
tillandenes seregenheter. Her skal i denne
omgangen kun nevnes felgende temaer som
kom opp i diskusjonene:

> Hvordan skaffe ekonomisk ryggrad
for Akunne delta i det skisserte samarbeidet.
Reising og arrangementer koster penger.

> I Finland overtar foreningene ansva-
ret for geologiske lokaliteter. Foreningene
tar en liten avgift for besek, Noe for oss i
Norge?

> Kodeks forrnineralsarnlere.Disse ber

samordnes for hele Norden.
> Samordning av stein- og

mineralmesser. Kollisjoner forekomrner og
er til ulempe for aIle bererte parter.

> Ansvars- og ulykkesforsikring for
sarnlere? Hvordanordnedette sentralt. SARF
har allerede gjort noen fremstet.

Hans Vidor Ellingsen

Ny forening?
Finnmark gull- og rnineralk1ubb 80m alle

rede har 50 medlemrner skal pA medlemsmete
3/11 ta stilling til fremtidig forhold til NAGS.

*Nag (se s.237) eng . -Iiten hest ellerponny
for ridning .

Klokker - Mineraler - Termometere - Rastein
Penneholdere - Steinknekkere

Boksmtter

STEINHAUGEtiA
Krystaller og steiner tor samling, sliping og healing. Ring ass pa tit.

6925 1963 og vi sender prisliste. Eller besek ass i Storgt. 15 i
Moss. Vi har vanlige apninqstider, men tar gjerne imot grupper pa

kveldstid eller helger. Postadr. Boks 5097, 1503 Moss
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