Nytt fra foreningene
Ny fore ni ng

Vest Finnmark
Geologiforening
NORGES N ORDLIGS TE G EOLOGIFORENING (T1LKNYTTET NA GS)
HAR SETT DAGENS LYS

Det stiftende metet
Ve stFinnmark Geologiforening ble stiftet pa
et mete sondag d . 12/11 95 . Metet ble av ho ldt
pa Hogskolen i Finnmark (i Alta) og det motte
ialt 21 personer. Det var ingen tvil om at
beh ovet forog Iysten til en geologiforening var
til stede. Vi ble rask enige om vedtekter og fikk
valgt bade styre og varamedlemmer. En ny
epoke kunne starte !

Styret
Vi hadde de t ferste styremetet d. 22/ I I. Her
ble vi enige om arbeids forde lingen i styret og
snakket om hva vi ville med foreningen. Det
ble til bade jordnrere on sker og hoytflyvende
vyer i den anledning.
Det ble pa det stiftende motet bestemt at vi
skulie bli medlem i NAGS - og det satte styret
se lvfolgelig i gang med. Det var dog ikke helt
enkelt - Han Ellingsen er visst en ga nske
op pta tt man n, sa det tok en stu nd fer vi fikk tak
i han og fikk vite at vi var ve lko m me n i
sa m me ns lutninge n. Vi gl eder os s til a se hva
de tte viI fo re med seg. Hap er i aile fa ll at vi kan
sette Nord Nor ge og Fi nnm ark spesielt pa
kartet.

Medlemmene
Medl emsm assen i for eni nge n er i seg se lv et
spennende emne . Vi er na 36 so m har betalt og
vi reg ner med at vi blir mange fler nar forst
tur seson gen starter opp.
Vi kommer fra mange forskje llige yrkesgru pper , bade kvinner og menn, er med i andre
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fore ninger (fremtidige sa ma rbeids partnere ?).
Vi kan sa mye fors kje llig og har ulik erfaring
med steinsamling og geologi - dette blir skikkelig spennende. Tenk pa alt det vi kan lrere av
hverandre !!
Vi rna jo selvfolge lig ogsa nevne at vi har 3
ek sperter - geologer - med i foreningen .
En gruppe vi viI j obbe mot pa sikt er ungdommene - de har vi bare en av forelopig .

Arbeidsg rupper
Pa fers te medlemsmete ble vi enige om a
da nne to grupper som ska l jobbe me d henholdsvis a fa til et medlemsblad og turer.
Det gi kk greit a fa folk til a bli med i gruppene
- og de er all erede i full gang med a tenke ut
turer og det ferste nummeret av medlemsbladel.

Prinsipper for forening en
Vi sy nes at det er meget viktig at vi deler ut
arbeidet pa fle st mulig, slik at ikke noen fa gjer
alt og sliter seg ut . Vi er sa mange som ka n sa
mye og det skal vi dra nytte avo
Vi sk al ogsa skaffe oss gode samarbeidspartne re , som for ek sempel Turlaget, Mu seet,
Folkeuniversitetet, andre geologiforeninger,
Gruvesel skap, Natursteinsbrytere og andre .
Vi har ogsa ulik e interesser med hen syn til
ge ologi - og det er meningen at det skal viere
pla ss til aile og interessant for aile - uansett om
man hei st viI slipe stei n eller se pa spennende
formasjo ner.
Ideer - dett e viI vi gje rne fa til
Medlems meter med ulike tem a - dett e er vi
allerede godt i gang med
T urer - dags- og hel geturer
Ste indag pa Al ta M useu m - slik de har fa tt til
i Tromse
Eget med lem sblad med nytt ig infor masjon
Egen stei nsamling med ber gart er og mineraler fra Fi nnm ark
Kur s - feks i «M ineraler og berg art er » og
steins lipi ng
Og mye mye mer

Fremtiden
VestFinnmark Geologiforening hal' tatt mal
av seg a dekke hele ves tfy lket. Vi hal' so lid
basis i Alt a - side n hovedparten av medlemmene bor her. Men vi viI forsa ke a legge
for ho lde ne til rette slik at ogsa medl emmene
fra Honningsvag, Kautokein o. Vadse og mange
andre stede r far anledning til a vrere med pa
bade meter og turer.
Hvis du bor i Vest Finnmark og hal' Iyst a bJi
med i fo re ni nge n, ta kont akt med Conny
Graum ann, /8437339 (privat) eller 784 34555
(jobb ).
C. Graumann

Tr ende lag Arnat ergeologiske Forening
hal' fatt ny logo. Fin,
ikk e sant?

Proklam a
Fra og med 12.0 1.1996
er ikke lenger Dal ane
Geo logiforen ing ansvar Jig for gje ld som matte
bli stiftet i fo reninge ns
na vn .

Erik Vigrestad
leder

NORSK
STENPRODUKT AS
Produksjon & engros, norsk stein. Cabochoner, kuler, egg,
for mslip, eks . knivskjefter/dorhandtak, gaveartikler, souvernirer,
smykker, rasrein .
Import & engros. Solvsmykker, hal vfabrikata, tromlet stein,
«Bonzaitne r», steinkjeder, rastein m.m.
Firmagaveavdeling. Gaveartikler, souvernirer, sliping/forming etter
oppdrag, produktmerking, sandblasing, silketrykk,
emballasjemerking.
Steinsenter/detaljutsalg - apent hele aret. Ferdigvarer, cabochoner,
rastein, steinskiver
Produksjonsomvisning. Grupper etter avtale hele aret,
daglig om visning i juli o
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