
Nytt fra
forbundene
REFERATFRA
LANDSM0TE I NAGS
1996

STED: Atlantic Hotell , Sandefjord.
TID : Lerdag 9. og sendag 10. mars.1996
TIL STEDE: Landsstyre, redaktor og 16

foreninger med tilsammen 22 repre sentan
ter.

(se vedlagte deltakerl iste.)
Sak I.G odkjennelse av innkallin g.
Innkallingen ble godkje nt.
Sak 2.Godkjenning av dagsorden.
Moss og Omegn Geologiforening papekt at
posten innko mne forslag mang let pa dagsor-

den. Posten var ikke fort opp fordi det ikke
hadde kommet inn forslag innen fristen som er
gitt i vedtektene.
De viste til sitt skriv dat. 23.2 .96. hvor det ble
papekt at den NAGS-tilknyttede Mossemessa
1995 og den planlagte NAGS-tilknyttede messa
i 1996 ikke var oppfe rt som egne punkt pa
dagsorden.
Det ble gitt apning for a tilbakeblikk pa Mos
semessa 1995 og planlegging av Mossemessa
1996 senere under landsmete,
Sak 3.Valg av m0teleder og referent.
Som me teleder ble valgt Hans Vidar Ellingsen.
Som refere nt ble valgt 0ivind JuuI Nilsen.
Sak 4.Landsstyrets arsberetning for 1995.
Formann redegjorde for arsberetningen. Denne
ble godkjent.
Vest Finnmark Geologiforening enskes vel
kommen som nytt NAGS-medlem.
Sak 5.Godkjennelse av regnskap for NAGS og
STEIN for 1995.
Kasserer redegjorde for de fremlagte regnska
pet.
Overskudd fra Mossemessa 1995 var 1000 kr.
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heyere, men fradrag for NAGS portoandel ble
gjort ved avreg ning i stede for at det ble sendt
regn ing pa dette.
Regnskapene for NAGS og STEIN e ble godkjent
og styret og redakte ren gitt ansvarsfrihet.
Sak 6.Rapport fra Nordisk Stein og Mineralmesse
i Kongsvinger 1995.
Nils Hartung redegjorde for messearrangementet.
Ca 180 m bord var solgt.
De arrangere nde foreningene gjorde en meget bra
jobb.
NAGS andel av overs kuddet inkl. tombola ble kr.
2.828 .- De var ikke forneyd med dette, men
publikum sviktet.
Sak 7.Arrangement av Nordisk Stein og Mineral
messe i 1996
Sigmund Riise ga informa sjon om messa i Oppd al
3-4 august 1996.
Forberedelse ne er i rute. Folder er trykt. Utgiftene
til trykking av denne ble til sters tedelen dekke av
overskuddet ved «prevemesse» (handverksmesse)
fer j ul 1995.
Markedsundersokelse:Hvor har du hert om messa?
80%-90% svarte lokal avisa.

Har kontaktet nreringslivet for en eventuell
messekatalog. Liten respons.
Arrangementer: Turer, foredrag, andre aktivi
teter sa som kun stmesse 0.1.
«Vikingeferd» spill.
Notat fra NSB. 40% rabatt pa billetter for
messedeltagere pa gre nne avganger.
Sak 8.Arrangement av Nordi sk Stein og Mine
ralmesse i 1997
Det ble pa meter levert seknad fra Hamar og
Gje vik forening ene. De en sket a arrangere
1997 ars NAGS-messe i Fjellhallen pa Gjevik,
Info. om messen i neert samarbeid med OL ' s
etterbruksfond
Sekn aden ble enstemmig godkje nt.
Sak 9.Medlemsbladet STEIN.
Redakt eren ga en lang redegjerelse for status
for bladet STEIN. (Den burd e ha vrert lengre,
red anm.).
Stikkord : Dyrere blad p.g.a. omlegging (an
nen sterrelse)
NAGS-fo reningene er landets darligste beta
lere !!Dette rna tas med tilbake til foreningene.

Sulitjelmafjellene villmark
og geologi

Legg turen innom et av Norges mest
spennende geologiske omrader,
Kombiner fjell og friluftsliv med
geologiinteressen gjennom naturstier,
beseksgruve og heyfjellsopphold i
den Nord-Norske Bergstaden
Sulitjelma.
Rimelig opphold sentralt i omradet.
Familierabatt. Skriv eller ring til:

SULITJELMA WILDLIFE and ADVENTURE
POSTBOKS 59, 8230 SULITJELMA. TELEFON: 75640 147
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Setesdal~
MINERAL PARK

Setesdal Mineral Park,
N-4670 HORNNES
Tlf. 37 93l 31O
Kontor- og bestill ingstelefon
Tlf. 38 19 85 33 Fax 38 19 90 10

Utstilling med stener og krystalli 
serte mineraler fra hele verden.
Salg av smykker og mineraler.
Kafeteria, kano og batutleie.
Godt fiske.

Annonsei nntck tene kun ne vrert vcsc ntlig hoy
ere med hjelp fra de lokalc forcningcne. Hvilke
mu ligheter hal' forcningcnc i sitt nreromrade
for a skaffc annonse rer.Behov for mer lokalt
stoff. Forcningsturcr m/b ilder O. S. V.

Bruk ikke telcfonen vcd bcstilling.!!
Sak 10. Rcisefordelingsfond et.
For slag til statuttc r for rciscfordcling sfondet
(tid ligere utscndt ) ble disk utert.
Oet utsendte for slag ble ved tatt med fo lge nde
endri nger:
Oct fores latte pkt. 5 sloyfes og erstattes mcd :
Foreningcr kan se ke om rei se for sk udd fra
rci scforde lin gsfondet. Oppgje r skj er etter
rei seregning.
Nye statutte r sendes fore ninge ne .
Sak I I . Kontingen t._Ingen endring.
Sak 12. Va lg.
Felgende val' pa valg: Leder: Hans Vida l' EI
l ing sen-Sekret rer : Bj ern Ho lt-Red akte r
ST EIN-Gcir Wiik-Revi sor: Anne Thor vald
sen-Valgkomite: Niels J. Abildgaard.
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GEOLOGI- og
HAGEDAGER
8. OG 9. JUNI 1996

Vi vil enske velkommen deltakere og interes
sert e til mineralmessen.
Ingen standleie, og eventuelt utstyr rnaselv
taes med . l eg hal' noen bord.
Lordag 8. ju ni viI rektor professor Lucy Smith
avduke en bauta over mineralsaml eren Olaus
Thort veit fra Iveland . Han fikk som kjent et
mineral oppka lt ette r seg, Thortveititt, og fikk
ogsa Kongens gull pa oppfordring fra Univer
sitetet i Oslo.
Ifjor hadde vi et godt publikum og i ar ventes
enda flere.
Pamelding snarest.
Velkommen!

Stockholms Internationella

STEN- & SMYCKESMASSA
Eriksdalshallen

Stockholm
8 - 9 juni 1996

Tva stora hallar
Amatorhylla

I ar aven levande verkstad

---------------------------------
Arranger :

GEMSTONES SCANDINAVIA AB
Box 454 10, S- I04 03 Stockh olm

Tel/Fax 08 - 590 704 03 eller 08 - 2 1 25 54
i samverkan med

Stockholms Amatorgeologiska Sallskap
(SAGS)



Valgkomiteens innstilling:
Leder: Hans Vidar Elling sen gjenvelges for 2 ar.
Sekreteer: 0 ivind Juul Nilsen, ny, velges for 2 ar.
(frigje r kasserjobben I ar)
Kasserer: Niels J. Abildgaard, ny, velges for 1 ar.
Redakter STEIN . Geir Wiik , gjenvelges for 1 ar.
Revisor: Anne Thorvaldsen, gjenvelges for 1 ar.
Valgkomite: Astrid Haugen ny, velges for 2 ar.
Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.
Det offisielle Iandsmete ble avsluttet.
Sosial del: Fer middag ble det vist videoer fra
Oppdal og Mossemessa 1995.
Sondag den 10. mars..
Mossemessa 1995:
Roar Kure fortalte om Mossemessa 1995. Messa
ble avholdt over 4 dager,
torsdag til sendag. Litt om respons, deltagelse og
ekonomisk resultat. Ca. 500 m
bord var solgt og det var 4107 betalende publi 
kummere.
Det ble avholdt barneaktiviteter, tombol a, slipe
informa sjon og auksjon.
Ga ogsa tilbakemelding til NAGS-styret om man
glende deltagelse i forbindelse med
NAGS-symp osiet. Kritikken var berettiget og
NAGS -styret lovet a skjerpe seg.

Mossemessa 1996:
Egil Jensen orienterte om opplegget for 1996 ars
Mossemesse. Forsatt over 4 dager.
Geologisk Museums venner stiller med 8 fore
dragsholdere. For dette far de kr. 10.000.-
samt 50% av inngangspengene til foredragene.
NAGS far 25% av inngangspengene til foredra
gene ved a stille med billetterer, samt en avtalt
andel av overskuddet ved messa.
Budsjett med inntektsramme pakr. 168.000.- og
utgiftsramme pa 137.000.-
Budsjett tilsier at GMV far kr. 16.000.- og NAGS
kr.9.200.-
Gratis byttebord finnes. Likeledes far hver foren
ing 2 m gratisbord
Dataprogrammer:
Hans Jergen Berg oppdatere deltagerne med hva
som finnes pa markedet av nye programmer for
steinsamlere. Han knyttet seg ogsa opp til Internet
og demonstrerte noe av det som var mulig a fa
frem her. Et hay av muligheter som i stor grad viI
kunne ga ut over nattesevnen til en steinfrelst
person.
Takk til Hans Jergen for en fin demonstrasjon.

0ivind Juul Nilsen, ref erent

e;~
MINERALSENTER
NORSKE MINERALER - NORWEGIAN MINERALS

Alv Olav Ropstad

Telefon: 38 15 35 77
Telefax: 38153577
Mobil: 94 126835

N - 4653 Hregland
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