
Nytt fra forbundene
REFERAT

EKSTRAORDINJERT LANDSM0TE I
NAGS

Sted: Arenum i Solheimsviken, Bergen . Tid: 8.
august 1998 (under NAGS-messen) . Tilstede: Fra
NAGS' landsstyre: Hans Vidar Ellingsen, formann
- Thor Sorlie, nestforrnann - Niels Abildgaard, kas
serer - Jan Strebel.sekrener

Fra foreningene: 20 delegater. 14 foreninger var
representert. Deltagerli ste felger vedlagt.

- NAGS' formann Hans Vidar Ellingse n apnet
motet og oppsummerte dagsorden og prosedyre for
metesekvensen som var lagt opp. - Innkalling og
dagsorden ble godkjent. Hans Vidar ble valgt som
moteleder og undertegnede som referent. - Styret
og delegatene presenterte seg. Delt agerliste ble
sendt rundt i salen for pategning. - Hans Vidar opp
summerte landsstyrets virksomhet siden landsme
tet pa Kongsberg 8. mars: Heringsrunden der re
sultatet var overve iende positivt, med unnt ak av
Sandnes Steinklubb som ensket saken utsatt. - Nest
for mann Thor Sorlie orienterte om fersted ags
brevene som landsstyret har fatt laget, med de fer
ste norske mineral frimerkene. Han reklamerte ogsa
for tiltakene med forekomst-r egister - «Norges
guide» og ordningen for steinbytte foreningene i
mellom. - Ordet ble gitt fritt , og det ble luftet noen
synspunkter pa disse sakene, samt etterlyst adres
ser til foreningene og opplysninger om kontak tper
soner i dem. - Hans Vidar gikk over til dagsorden
igjen. Ingen var uenig i at aksjeselskapet skulie stif
tes. Vedtektene for selskapet ble gjennomgatt punkt
for punkt. Hans Vidar begrunnet og utd yp et
formuleringene, og svarte pa komme ntarer fra sa
len. Vedtektene ble godkjent uten endringer . 
Landsstyrets forslag til endrin ger i NAGS' vedtek 
ter ble gjenn omgatt og forklart av Hans Vidar. End
ringene ble vedtatt punkt for punkt uten kommen
tarer fra salen. Reviderte vedtekter blir sendt ut et
ter motet . - 0 rnulf Nordli, Drammen Geologi
fore ning ble enstemmig valgt til nytt medl em i
NAGS' landsstyre med funk sjonstid 10 ar, dvs.
fram til landsmetet varen ar 2000 . Som felge av
omorganiseringen blir ikke redakteren i Stein, Geir
Henning Wiik lenger medlem av NAGS' landsstyre.
- Det ekstraord ineere Iandsmetet ble avsluttet.

Referat : Jan Strebel

REFERAT

STIFTELSESM0TE FOR
MAGASINET STEIN AS

Sted:Arenum i Solheimsviken, Bergen
Tid: 8. august 1998, umiddelbart etter det ekstra

ordinrere land smet et Tilstede:Fra NAGS' land s
styre: Hans Vidar Ellingsen,formann- Thor Sorlie
nestformann -Niels Abildgaard,kasserer -Jan Strebel
sekretrer -Fra foreningene: 20 delegater. 14 foren
inger var representert. Deltagerliste felger vedlagt.

- NAGS' formann Hans Vidar Ellingsen innledet
motet. Han ble valgt som meteleder og underteg
nede som referent. - Hans Vidar leste opp «Redak
terpl akaten» som klargje r redakterens stilling i for
hold til en avis' eiere. Forslaget til instruks for re
dakteren ble lest opp og vedtatt, med tilfoyelse av
fe lgende punkt 7: «Den som gis ansvaret for den
daglige ledelse av av Magasinet Stein as, skal ogsa
ha det okonomiske ansvaret for den daglige drift. »
Revidert instruks sendes ut med referatet. - Aksjer
ble tegnet (kfr. tegningsliste). Det viste seg a bli en
betydelig overteg ning i forhold til de 60 aksjene a
kr 250,- som var tenkt lagt ut til salg. Det ble der
for vedtatt a eke aksjekapitalen med kr 30 000,- til
kr 80 000 ,- (320 aksjer akr 250,-) . NAGS skal be
sitte 70 % av aksjene (224 stk), mens 30 % (96 stk)
kan vrere pa andre hend er. Dermed fikk aile sa
mange aksjer som de ensket. Det skal utstedes ak
sjebrev med dek orat iv utforming. - St iftelses
dokumentet ble vedtatt og undertegnet av 21 stif
ter e , som representer te NAGS og 13 geo log i
fore ninge r. Kop i av det korrigerte stifte lses
dokument fe lger refe ratet. - St iftelsesrnet et ble
avsluttet.

Referat: Jan Strebel

KONSTITUERENDE
GENERALFORSAMLING I
MAGASINET STEIN AS

Sted: Arenum i Solheimsviken, Bergen Tid:
8. august 1998, umiddelbart etter stiftelsesme tet.
Tilstede: Stifterne av selskapet, 21 representanter
som sammen representerte ca. 92 % av aksjekapi
talen. 13 av NAGS' medlemsforeninger var repre
sentert. NAGS var representert ved landsstyret:

- NAGS ' formann Hans Vidar Ellin gsen apnet
motet . Han ble valgt som mete leder og underteg
nede som referent. - Styre i aksjeselskapet ble valgt,
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og fikk felgende sammensetning:
Formann : Han s Vidar E llingsen, NA G S
Styremedlem:Thor Sorlie, NAGS
Hans Christian Berntzen BO G
Stork Halstensen T A F

En del synspunkter ble utvekslet. Styret fikk full
makt til og palegg om a engasjere regnskapsforer
og revisor. - Generalforsamlingen ble avsluttet.

Referat : Jan Strebel

DELTAG ERE pA EKSTRAORDIN iERT
LANDSM0TE I BERGEN 1998

NAVN FORENING
Hans Vidar Ellingsen Formann NAGS
Thor Sorlie Nestformann NAG S / Halden GF
Niels 1. Abildgaard Kasserer NAGS
Jan Strebel Sekrener NAGS / Sarp sborg GF
Hans Chr. Berntzen Bergen og omegn GF
Tore Ryland Bergen og omegn GF
Dag Ottesen Drammen og omegn GF
Bjorn Otto Hansen Drammen og omegn GF

Ole Nashaug Hedmark GF
Per Berget Gudbrandsdalen AF
Grete Melkil d Gudbrandsdalen AF
Geir Knudsen Odda GF
Stein Knudsen Odda GF Harald
Taa gvold Opdalitten GF
Helmut Thiem Sauda GF
Jan Berggren Soler og omegn GF
Ole Bredalen Soler og omegn GF
Stale Edvardsen Sunnfjord GF
Asmund Standal Sunnfjord GF
Ragnhild Nordbo Telemark GF
Jan Ronjom Telemark GF
Nils Hartung 0vre Romerike GF
Kare Godo Alesund og omegn GF
Siw B. Godo Alesund og omegn GF

INSTRUKS FOR REDAKT0REN I
TIDSSKRIFTET STEIN

I . STEI N skal vtere ama tergeologenes tidsskri ft
i Norge og i Norden. Bladet skal vrere forenin ge
ne s sa ve l so m enke ltmedlemme nes og e vrige
abonnenters talerer,

2. STEIN skal vrere et upo litisk fagtid sskrift. Det
kan delt a i Den Norske Fagpresses Forenin g.

3. STEIN ska l til enhver tid fremme amate r
geolo genes interesser i forhold til - myndi ghetene
- indu str i og private nseringsdrivende - geo logiske
institu sjoner - faggeolo genes instanser - opini onen
blant folk - milje og naturvern

4. STEIN skal formidle nyhet sstoff save l som
faglig stoff med sikte pa a hoyne innsikt og kom
petanse blant aile leserne.

5. STEIN skal medvi rke til a fremm e samarbeid
og kontakt mellom landene i Norden og mellom
Norden og andre land.

6. Redakterpl akaten slik den blir formul ert i Den
Norske Fagpresses Forening skal gjelde for redak
toren i STEI N.

7. Den som gis ansvaret for den daglige ledelse
av av Magasinet Stein as, skal ogsa ha det e kono
miske ansvaret for den daglige drift.

Vedtatt pa stifte lsesme tet i Bergen den 8. august
1998 .

STIFTELSESDOKUMENT
Undertegnede representanter stifter denn e dato

Magasinet Stein AS.
VEDTEKTER FOR MAGASINET STEIN AS
I . Selskapets firma er Magasinet Stein AS
2. Selskapets forretningskontor er i Lunn er kom

mune, Oppl and
3. Selskapets aksjekapital skal vrere kr 80 000
4. Magasinet Stein AS har til form al a utgi det

upolitiske tidsskriftet STEIN, som skal vtere fag
lig tidsskrift for amatorgeologene i Norden. Maga
sinet Stein AS skal ogsa utgi andre, relevante pu
blikasjoner, samt delta i annen relevant virksom
het , herunder in formasjon i forbindel se med
Internet.

5. Selskapets aksjekapital utgjeres av 320 aksjer
med pal ydende kr 250 .-.

6. All omsetning av aksjer skal godkje nnes av
styret i Magasinet Stein AS. Minst 70% av aksjene
skal til enhver tid vrere eiet av NAGS ved lands
styret.

7. Magasinet Stein AS skal ha et styre pa 4 med-
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lernmer, hvorav 2 skal oppnevnes av NAGS ' land s
styre, som ogsa skal ha styrets formann. De evrige
to styremed lemmer velges av generalforsamlinge n.
Yed stem melikhet skal styrets formann ha dobbelt
stemme.

8. Se lskapets ordinrere gene ralforsamling ska l
behandle fe lgende saker:

I . Yalg av me teleder og referent 2. Godkjenn else
av innk all ing 3. Styrets arsberetn ing 4. Fastsette lse
av selskapets regnskap 5. Yalg av styremedlemmer
6. Beh andl ing av innkomne fors lag . herunder
vedtektsendri nger 7. Fastsette godtgjere lse for sty
ret

Tegnin g av aksjer skal skje under stifte lsesme tet
denn e dato. I tilfelle av overtegnin g skal den andel
som NAGS forpl ikter seg til oppretth oldes fullt ut.
0vrige tegnere viI fa tildelt aksjer pro rata i hen
hold ti l e nsket antal\. NAGS garanterer for full 
tegning av aksjekapitalen.

Det skal innbetale s kr. 250. - for hver aksje .
Innbetalin g av de belop det er tegnet aksje r for,

ska l skje fullt ut innen I (en) maned etter stifte lses 
dato. Dersom innbetaling ikke skjer, ska l AGS
kunne overta ande lene for senere overd rage lse til
andre interessente r.

Konstituerend e generalforsamling skaI finne sted
umiddelbart etter stifte lsesmetet.

Kostnadene for bundet med stifte lsen ska l dek
kes av NAGS - Norske Amate rge loge rs Sam men
slutning

VEDTEKTER FOR NAGS
(No rske Amate rgeo logers Samm enslutnings ved

tekter, med sis te endringer vedtatt pa ekstraordi
ruert land smet e i Bergen den 8. august 1998).

I. FORM AL. NAGS skal vrere et koordinerende
og radgivende organ for medl emmene. Forrnalet
se kes oppnadd ved: a) a virke for utbredelse
og fremme av amatergeolo gien som hobb y. b) a
oppta forbinde lser med beslektede organisasjoner,
bade amate rgeo logis ke og taggeologiske, innen
og utenl andske, med tanke pa utveksling av erfa-
ringer. c) a utgi et medlemsblad

2. 0 RGANISAS JON .. AGS' orga ner er repre
sentantskapet og land sstyret.

3. MEDLEMSSK AP. Medlemsskap kan enhver

geologiforen ing oppna som er enig i NAGS ' for
mal og betaler medl em skontingent. Foreninge ne
skal innen I. mars hvert ar sende arsmelding med
medlemsantall til NAGS' land sstyre.

4. MED LEMSKONTINGE NTE . Til dekning av
land sstyrets utgifter betaler de tilsluttede forenin
ger en kontingent for hvert medl em som er tilslut 
tet foreningen . Enke ltpersoner eller familie utgjer
et medlemsskap. Kontingenten fastsettes av rep re
sentantskapet pa landsmet et,

5. REGNSKAP. Regnskapsaret fe lger kalender
are t. Revidert reg nskap deIe s ut pa land smotet.
Regn sk ap sover sikt se ndes medlem sforeningene
sammen med innkalling til land smetet.

6. REPRESENTANTSKAPET. Representantska
pet er NAGS ' hoyeste organ og bestar av lands sty
ret og 2 medlemmer fra hver av de tilslutt ede for
eninger, minst en fra styret - heIst formannen. Hver
foren ing har kun en stemme. Landsstyret har ikke
stemme rett. Rep resentant skapet er beslutn ings
dyktige nar minst 5 av fore ningene er represe ntert.
Representantskapet samles 2 gan ger arlig: Lands
motet som avho ldes innen 15. mar s og messemotet ,
som avho ldes i samband med den arlige Nordiske
stei n- og mineralmesse , fortrinn svi s ute no m
messens apnings tid. Yedtak med okonomisk bin
dend e virkn ing for foren ingene kan ikke fattes pa
messernet et. Landsm e tet innkalles med 6 ukers
varsel. Forslag som medlemmene vii ha behandlet
pa land smotet rna viere land sstyret i hend e senest
8 uker for Iandsmotet . Forslagene fe lger landsmote
innk all ingen .

7. LANDSSTYRET. Landsstyret bestar av leder,
nestl eder, sekretrer og kasserer og et styremedlem
som velges pa land srnetet og overtar vervene umid 
delbart. For at styret skal vrere beslutnin gsdyktig
rna min st 3 av medl emmene vrere til sted e. Yed
stemme likhet ska l formannen ha dobbelt stemme.
Det avtro ppende styre t ska l inne 14 dager ette r
Iandsmetet har over levert det nye land sstyret aile
NAGS' eiende ler, ark iver, midler og regnskap i re
vide rt stand. Landsstyre t ska l formi dle alt materi
e ll av felles interesse, sa som oppl ysnings- og kurs
virksorn het, vernesaker, litteraturtjenester, eksk ur
sjoner, guider reiser m.m. Det skal likeledes seke a
knytte kontakter og komme frem til avta ler som
kan komme medlems-foreningen til nytte bade fag-
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lig og ekonomisk. Landssty
re t har be s lutni ng s
myndighet nar de t gje lder
saker som gjelder den dag
lige driften. Aile saker det
fatte s beslutninger om og
som er av almenn interesse
ska l se ndes me dle ms 
foreni ngen e.

8. LANDSM0TET. Nar re
presentantskapet motes til
landsmote, skal folgende sa
ker behandles:
I :Godkjenning av innkallin
gen
2:Godkjenning av dagsord en
3:Valg av moteleder og refe
rent
4: Landsstyrets arsbereming
5: Regnskap
6: Arrange ment av Nordisk
Stein- og Mineralmesse
7: Messereg nskap, messe
fond , reisefordelingsfond
8: Medlemsbladet
9: Vedtektsendringer
10: Innkomne fors lag
I I : Kontingen t
12: Valg av: a) Forrnann og
kasserer det ene aret. Nest
forrnann , sekre<er og styre
medle m det andre aret. b)
Revisor med varamann for 2
ar. c) Valgkomite for 2 ar.
Va lgene skjer ved simpelt
flertall.

Nytt fra DAGU

KCJU,ATTET REf"ERAT At llIlQJs 15. CRlINlRE~ANTSKJ\Il9tIE
SGlndag d. 20. septeeoer 1998, , rede r i c i a Vandrehj em og Kursuscenter

9 ud af I) s t enl< hb ber "",dt med ialt 14 deltagere .

Til diri gent valg tes EjUf Mathiese~, ,redericia Stenl<lub .

,ormanden , Hogens K Ha~sen , fr eml agde bes ty re lsens beret nIng, oer godkendtes.
Fig . bl ev frel!tla!vet : Helt nye OAQJ In t rowktionskort bl ev Ikke f" rd ige I per lodenl DACU ha r f~et

drlftstilskud rra ,riluftsr~detl Ny repr ...en ta nt rra OAGU er valg t Ind I Geoi ogisk ItJSeuDS Stet
tefonal rreoer t eras kr itlk af OAGU t ilbagekaldt/ Optakt til GE!l..CX;rENS CAGE 98 og Dansk Nat urvl
dens kabs fes tlval 98 gernem Skov- & Nat urs t yrelsen samt Experimentarluml Nordlsk I110de 1 NSGA 1
GOteborg, hvor samtUge 4 ro rdr ske l ande deltogl Fi ere blbUoteker og bogforlag kontakte r OAGUI
Eventuel adgang p~ Spr0ge under s0gt/ Ekskur s loner til Gotland 09 Norge (,redericla Stenkl ub 09
Ste nforenlngen Mldt- Vest ) .
U1der beretn lngen bl ev fl g. d1skut eret eller fore la gt : Nye OAGU kor t skulle bUve k1ar t il 1999
(Bormolms Stenklub)1 Formanden for Syds j " llands amat e rgeol O91ske foren1ng , Hans Henrlk Meyer ,
har 1 samarbej de med Geograffarlaget f~et fr emstilt en flot plakat med danske fossil er , pris US
kr , Plak aten forev1s t ~ m¢det.

Derudever b1ev cer dl skute ret : Borrtlolm t ils l utte r slg den sene re vedt;.,gts~rlng , der tilgode
se r klubbens enske am keb og sa lg af s tenl Rygt e am at Lollands Stenl<lub er ved at bUve oplest.

Kass er er , Gertrud Edelvang (Fakse amatergeologlske gruppe ) . fremlagde regnskabet for 1997/98 .
SamtUge klubbe r har betalt kontlngent . Regnskabet balancerer med ca. 11. 700 kr , , hvllket er en
farbedr1ng, blo a. gennem stetten fra Friluftsr~det t il aktiviteter 1 frlluftsU vet . Regnskabet
taget til e fte rre tn l ng.
Budget for 1998/ 99 gememg<\et 09 tage t til efterretn1ng .
lJondret kontlngent.

4 1ndkQlTne for s l ag . 1 rr a DAGUs bestyrel se, 2 fr a Sydsjdland og I fra Freder lc la.
Inte rnet. DAGUs bes tyrel searoe]de7Oet k ~r enOAQi hj..,."eslde 09 med e-maill For
s lag am unders0gelse am bilUgere adgang t il messer for medIemer delv1st henlagtl Stenklubber
eller medl """",r a f dl s se under OAGU kan f~ et billigere aborY1ement ~ ekstra blade fr a andre
OAQJ klubber . 5 af de tilstede...rende klubber k<n>e allerede gIve tilsagn (prls pr , bl ad kr , SOl!
Udl~nsdokument a f klubmedlemners samUnger til diverse geolO91ske IllJseer. 4 lllJseer bloa . Geolo
glsk ItJseum er sark t pos Itive. Tils l utn1 ng tll frerrove r at dlsse o9~ bruges 1 OAQJ kl ubberne .

Val g . Genval g af formand (Mogens K Hansen) , men deme fratr~er 1 ~r 2000.
Genvalg a f sekret ar (Amy lewrlng, Syd~stjysk Stenl<lub )
Genvalg a f 2 revlsorer (Ebbe MQIl rlng Madsen 09 Ole aarsee Hansen)

J nye vedt"9t~rlnger , der bl.a . bet yder, at k0b 09 sa l g af s t en ska l 1ndga sam en drift for
den enl<el t e klubl DAGUs samle retiske regler skal felgesl samt evt. Inds1gelser omk r1ng geologlsk
natur elle r forekomster gerne ~ ske samnen med faggeolO9len .

Nilst e OAGU reprlOSentantskabSm¢de 1999 afv1kl es evt. 1 Nordvest- eller Mldts~lland.

Ll"1der eventue lt fr emv1ste Fr eder i c l a et projekt I CD-ROM form omh. Trelde "'" 09 t er tl"ret 1
Oanmark . Andres b1drag er velk omnel Ar 2000 planl"9ger Frederlc l a en ekskurslon t il det SydU ge
England.

0. l erdagen d . 19. september bese gt es Gealog l sk Pal """tologlsk ItJseum 1 Oalegade. Frederlela 09
klubbens ...ruds t ilU ng af fossiler 09 s ten ~ Frederlcla blbUotek. Efter mlddag gl k turen til
Tre l de ""' , der var en ~ben ekskur slon for s...tUge OAGU kl ubber . Ca. 40 delt09 ' Udover OAGU re
przsen tan t erne var det 152r Freder lela Stenkl ub og Fynske fosslls...lere, der s...lede Ind p~

s tranden . Furlna!ngden var dog modera t , men vej re t var sol r1gt.

9. MEDLEMSBLADET.
Tilsluttede foreninger rna
kjope dette i minst det antall
som de er medlemmer. Kost
nadene pr. blad vii v<ere trykke
utgiftene fordelt pa det totale an
tall medlemm er tilsluttet NAGS '
medlemsforeninger. Magasinet
STEIN as forer regnskap for sel
skapet i henhold til aksje lovens
bestemmelser, og selskapet deler
ut utbytte etter generalforsam
lingens vedta k.

10. EKST RAO RD INfE RT
LAN DSM0 TE . Ekstraordin<ert
landsmote holdes med 6 ukers
varsel der som 5 av medl ems
foreningene eller landsstyret kre
ver dette.
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II . OPPL0SNING . Opplosning
av NAGS krever minst 2/3 fler
tall av de tilstedev<erende foren
inger pa 2 pa hverandre folgende
landsmoter. Ved opplosning av
NAGS fordeles de okonomiske
midl ene mellom forenin gene
forhold til antall medlemmer.




