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Nordisk Samarbeids-
gruppe for Amator
geologer

Samarbeidsgruppen har sa langt avholdt to
arlige meter, et hestm ete og et varme te. I ar
er NAGS verter, og varens mete ble derfor
holdt i Drammen 20. - 2 1. Mai.

Til stede var Hans Vidar Ell ingsen og
0ivind 1. Nilsen, Norske Arnatergeologers
Samm enslutn ing - Mogens K. Hansen,
Danske Arnaterg eologers Union - Rolf H.
Lind en, Sve riges Amorgeo logiska
Riksforbund,

Vi fikk ikke kontakt med yare finske
partnere, og de uteble dermed denne
gangen.

I .Nordisk Symposium. Selve plan leggi n
gen er ferdig og programmet er klart.
Innbydelser er sendt til aile potensielle
kontakter sammen med invitasjon til
deltakelse pa Mossemessa 1995. Pa denn e
maten blir markedsferingen mest effe ktiv og
nar ste rst utbredelse . En enda mere detaljert
invitasjon er trykke t i dette numm er av
«STEIN» .

Det er sendt seknad om ekc nomisk ste tte
fra Nordis k Kultu rfond , og denn e vii bli
avgjort i slutten av juni . Vi haper at denne
stetten blir gitt, slik at deltakelsen for de
enke lte delegatene kan bli rimeligst mul ig.
Det et ogsd mulig a se ke om bidrag til a
delta fra mulige sponsorer i de enkelte land ,
bade via de enkelte fore ninger og fra
forbundene.

De er na viktig at de nordiske samar
beidspartnere rnarkedsferer symposiet blant
de respektive fore ninge r og andre interessen
ter.

2.Utbredel sen av «STEIN» . En av
zrun nene til av vi i Norge har hatt en slike

omfattende tilslutning til NAGS, er trolig at
vi har hart medlemsblade t som bindeledd.
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«STEIN» har hatt god fremgang i den siste
tiden , ogsa i Sverige. Vi diskuterte derfor en
ytterligere styrking og ekt utbredelse
gje nnom a opprette regionale redaksj ons
grupper i Danm ark og Sverige med klarere
defin ert ansvar for bidrag fra disse land ene.
Vi ble enige om a ga inn for en slik ordning,
og at henholdsvis DAGU og SARF tar et
delansvar for dette. Detaljene i organiserin
gen vil «sjefsredakte ren» ta seg avo

3.0versikt over messer. Vi er blitt bedt
om a utarbeide tidlige ove rsikter over de
messer og utstillinger som planlegges i de
nordiske landene. Vi vil publ isere slike
oversikter i «STEIN» .

4.0versikter innen Norden . Vi vil pa
oppfordring underseke om en deltakelse fra
var side i et «Hvem, Hva, Hvor» kan vrere
hen siktsmessig.
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