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med egen informasjonsstand. NAGS vil ogsA
ha en egen stand for mineralidentif,kasjon
samt avholde to foredrag.
Punkt 7. Messeregnskapet for 1992
Oivind Juul Nilsen refererte messeregnskapet
for 1993. Overskudd til messefondet ble kr.

Arsmptet 1994 fant sted lprdag 12. mars pA
Scandic Hotel, Oslo. Motet startet klokken
13:00. I alt 15 foreninger hadde mott fram.
Hans Vidar Ellingsen Onsket alle velkommen
med en spesiell velkomst til SARF som var
representert med to deltakere. Han ga en kort
orientering om programmet for de to dagene,
fOr man begynte

pi

9857,50. Tombolaen ga en inntekt pe kr

m6tet.

8042,-.

Punkt l. Godkjenning av innkalling

Punkt 8. Medlemsbladet STEIN
Geir Henning Wiik leste <Arsmelding 1993>
for STEIN.
Punkt 9. Kontigent
Styret foreslo uendret kontigent for 1994.
Punkt 10. Valg
Leder: Hans Vidar Ellingsen gjenvalgt for 2

Innkallingen ble godkjent uten kommentarer.
Punkt 2. Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent uten kommentarer.
Punkt 3. Valg av moteleder
Hans Vidar Ellingsen ble enstemmig valgt.

Punkt 4. Sekretariatets irsberetning
Hans Vidar Ellingsen leste fusberetningen.
Det var ingen kommentarer til lrsberetning-

6r. Nestleder: Egil Jensen gjenvalgt for 1 flr.
Sekretar: Bjom Holt gjenvalgt for 2 fu
Kasserer: @ivind Juul Nilsen gjenvalgt for 1
6r. Redaktpr: Geir Henning Wiik gjenvalgt
for I flr. Valgkomite: ikke pi valg.
Styret flkk fullmakt til i skaffe en ny revisor.
Valgkomiteen hadde pA oppfordring fra
sekretariatet delt valgperiodene i 1 og 2 flrs
perioder. Dette er gjort for at ikke hele styret
skal vere pi valg samtidig. Det kom frem
noen innvendinger mot denne losningen Man
fryktet at det ville bli vanskelig A flytte sekretariatet til en annen del av landet.
Punkt Ll. Vedtektene. @wird Juul Nilsen la

en. Arsberetningen ble tatt til etterretning.
Punkt 5. Regnskap for NAGS for 1993

Regnskapet ble gjennomgAtt av Oivind Juul
Nilsen. Resultat- og balansekonto ble godkjent av Arsm@te og sekreteriatet ble medelt

ansvarsfrihet. Regnskapet

for

STEIN

ble

gfennomgfltt av @ivind Juul Nilsen. Resultatog balansekonto ble godkjent av arsmgte og
redaktOren ble medelt ansvarsfrihet.
Punkt 6. Arrangement av Nordisk Steinog mineralmesse 1996.
Det er ikke kommet inn noen sOknader om A
fA arrangere messen i '96. Arsmotet oppfor-

drer derfor foreningene

til justering og tilpassing av
gleldene vedtekter og statutter for NAGS.
Reviderte vedtekter ble vedtatt. Statutter for
messefondet ble vedtatt. Statutter for reisefordelingsfondet skal beabeides videre av
sekreteriatet for 6 oppnfl stprre rettferdighet
frem forslag

til i

underspke
mulighetene for A ta pfl seg arrangementet.
Ovre Romerike Geologiforening redegjorde
for fremdriften av '95 messen som er lagt til
Messehallen i Kongsvinger.
Messen i '94 blir arrangert i Moss. Egil Jensen fra Moss og Omegn Geologiforening fortalte om planene for messen. Alle foreninger
flr plass pfl Messen for A presentere seg. Pri-

mellom klubbene.

Arsmgtets formelle program avsluttet
17.00.

sen er kr 50,- pr. lppemeter, dette tilsvarer
foreningens utgifter. NAGS/STEIN deltar

For NAGS
BjPrn Holt, sekreter
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