fdr Mineral- och Fossilsamlare
htills 26-27 mars i Larochette i Luxemburg

4.e Europamtite

Det 4:e Europam0tet
under virdskap av AGMP. Dessa mtiten iir lika givande och trevliga
varje ging man triffas, omgis, byter erfarenheter, Iyssnar pi ftiredrag och g&r p6 exkursioner. Samtidigt vixte tanken fram att finna
nigon form ftir ett europeiskt samarbete. Redan 1992 bildade vi en
interimsstyrelse som fick i uppdrag att arbeta med projekt EGMA:
European Geological and Mineralogical Association. Fdrenklat kan
man siga att den lokala ftireningen har lflnet som arbetsfdlt, riksftireningen hela landet, det skandinaviska samarbetsorganet Skandinavien
och EGMA hela Europa.

iir:
geologi-

Mfilsiittningen ftir EGMA

hade ert sryvr arbete under 2 6r.

- europeiskt samarbete av

Den 26:e mars bestiimde den konstitueran-

intresserade
de stiimman att EGMA skulle bildas. Stad- insamlande av mineralffossil
gama gicks igenom punkt f6r punkt och
under ansvar i icke kommersiellt syfte
antogs efter smiirre justeringar, dessa skall
- samarbete med myndigheter
dessutom godkdnnas av den inregistreran- spridning av geologisk kunskap i
de domstolen. Kravet pa ett land - en rcist
ungdoms- och vuxenutbildning
fcill dels pa kravet p6 6ppen medlemsintag- vdma om geologiskt viirdefulla lokaler
ning dels rostade stamman emot det.
-.f<ilja en gemensam hederskodex
Till styrelsen valdes Horst wetsel (ordf.)
Ar man intresserad av geologiska frtgor i och Holger Buentke (vice ordf.) + fem

ett europeiskt perspektiv, kan medlemskap
i EGMA vara av intresse. vi ser att det
finns en del likheter mellan olika nivaer av
fcireningar, det som kan skilja dem 6t iir

organisationsformen.

EGMA var frfln bdrjan tiinkt som ett fdrbund fcir nationella europeiska amatrirgeo-

logiska fcireningar. Eftersom fcirbundet
skall vara verksamt i Europa och sponsor-

pengar fcirmodligen bildar den strirsta mcijliga inkomstkiillan, var den organisatoriska
vagen utstakad: Fdr att sponsorpengar skall

vara avdragsgilla iir en inregistrerad fcirening den liimpligaste organisationsformen.
Diir stiills dock klara krav frfln lagstiftaren
angaende stadgarna, tex skall cippen medlemsintagning tilliimpas. Detta gcir att man
dven kommer att ha enskilda medlemmar.
Fcir att ha den mest liimpliga organisationsformen i Europa dr en omvandling till en

sk

Europafcirening biist, den formen dr

dvriga styrelsemedlemmer. Frirdelningen

iir Tyskland 13.t, Osterrike (l), Belgien (1),
Sverige (1), Slovenien (l). Det ai + mut
och 3 kvinnor, vilket iir en bra fcirdelning.
Styrelsen arbetar med att bla ta fram verksamhetsplan och budget. utgivande av en
tidning skall beslutas pi niisia irsmcite, en
projektgrupp tar fram erfoderliga underlag.
Medlemskapet iir rippet fdr enskilda (5b
DM/flr) och fcireningir (50 DM/Sr f6r var
50:e medlem). BAda formerna ger en rcist.
Det iir en fcirhoppning, att fleraiom iir allvarligt interesserade av ett europziiskt samarbete ansluter sig till f<jrbundet. Mere
upplysningar kan f6s av Horst Welzel,

Apenradersw. 28, D-30165 Hannover.
Holger Buentke, 3535 Lugn6s , s-542 94
Mariestad.

Se ocksi referatet frfln SARF's riksstiimma.

reglerad i C99ll <Proposal statute for a Holger Buentke
European association>. Interimsstyrelsen
152

