
Nytt fra forbundene

Referat fra landsm(,tet i NAGS
Sted: Norlandia Grand-Ocean Hotell, Horten
Tid: 6. mars 1999
Tilstede: Fra NAGS' landsstyre: Hans Vidal' El

lingsen, formann-Thor S0rlie, nestformann-Niels
Abildgaard, kasserer-Jan Strebel, sekretrer.

Forfall: 0rnulf L. Nordli, styremedlem. Fra for
eningene: 18 delegater. 14 foreninger val' represen
tert.

NAGS' formann Hans Vidal' Ellingsen 0nsket vel
kommen og ga noen praktiske opplysninger.

Det ble en forandring i det oppsatte programmet:
Fred Nordseth fra Eidsfoss, som i utgangspunktet
skulle holdt foredrag om kvelden, viste Iysbilder
og fortalte om stedet vi hal' valgt til NAGS' stein
treff 1999. Han er oppvokst pa stedet, og fortalte
om dets historie, bade fra gamle dager og om ut
viklingen fra slutten av 70-tallet da det sa ut til at
alt det gamle skulle forsvinne. De fleste bygnin
gene er reddet, og mange av dem flott restaurert.
Stedet, som er litt av en perle, blir mye brukt til
forskjellige festivaler i sommerhalvaret.

Sa val' det over til dagsorden:
1,2,3.Innkalling og dagsorden ble godkjent. Hans

Vidal' ble valgt til m0teleder og undertegnede til
referent. Deltagerliste ble sendt rundt i salen for
pategning.

4.Landsstyrets arsberetning for 1998 ble lest opp
av Hans Vidal', som ogsa ga utfyllende kommenta
ref. Beretningen ble tatt til etterretning uten be
merkninger fra salen.

5.Regnskapene for NAGS og STEIN for 1998 ble
presentert av Niels Abildgaard, som ogsa besvarte
sp0rsmal til noen av postene. Revisjonsberetninger
ble lest opp. Forhold omkring over- og underskudd
ved messene ble diskutert. Landsstyret ble innr0m
met ansvarsfrihet.

6.Hans Christian Berntzen fra Bergen og Omegn

Geologiforening avga rapport fra NAGS' nordiske
stein- og mineralmesse i Bergen 7-9. august 1998.
Regnskapet ble presentert, og viser et underskudd
pa kr 36.189,70. Det synes som om BOG hal' gjort
tingene riktig bade f0r, under og etter messen, og
at det darlige resultatet kanskje er et storby-pro
blem: Halleien er dyr, og mange arrangementer
konkurrerer om publikum.

7. Jan Erik Edvardsen, Moss og Omegn
Geologiforening avga rapport fra Mossemessa
1998. MOG hal' snekret 517 m egne bord, som av
skrives over tre ar. Messa ga et overskudd pa ca. kr
53.000,-, hvorav NAGS mottar en andel pa kr
9.097,-. MOG 0nsker ikke at messa for 1999 skal
vrere sakalt NAGS-tilknyttet messe. Mossemessa i
2000 skal ogsa vrere NAGS' nordiske stein- og
mineralmesse.

8.Thor S0rlie, supplert av Stig Larsen orienterte
om Steintreffet pa Eidsfoss 23-25 julio Vi fikk sta
tus for arbeidet med treffet og markedsf0ringen av
det. Utkast til plakat ble fremvist. Sp0rsmal fra fra
salen ble besvart og valget av tidspunkt ble disku
tert.

9.Hans Vidal' ga en kort orientering om driften
av STEIN. Fra nyttar aver driften organisert i et
aksjeselskap. Styret for Magasinet STEIN as be
star av Hans Vidal' Ellingsen (formann) og Thor
S0rlie som begge representerer NAGS, Hans Chris
tian Berntzen og St0rk Halstensen. Aksjonrerlisten
ble referert, og f01ger vedlagt. Redakt0r Geir Hen
ning Wiik gikk gjennom arsberetningen for 1998,
ga utfyllende kommentarer og svarte pa sp0rsmal
og kommentarer fra salen. Arsberetningen ble tatt
til etterretning. Bladets faktureringsrutine er blitt
kritisert av noen foreninger. Geir fikk st0tte for ru
tinen av landsm0tet. F0rstkommende nummer med
tema Eidsfoss ble presentert.

10, 11.Vedtektsendringer og forslag: Ingen forslag
forela til realitetsbehandling. Tre forslag/

sp0rsmal fra Sandnes Steinklubb v/Hakon John
sen ble lagt fram og diskutert:

l.Hvorvidt begge foreningene skal matte betale
kontingent til NAGS og for STEIN nar noen er med
lem i to foreninger. Svaret val' at det beh0ves ikke,
dette ordner foreningene det gjelder seg i mellom.

2.Et sp0rsmiil om vedtektenes pkt. 6, tidsfrist for
a fremme forslag til landsm0tet, sett i forhold til
fristen for utsendelse av innkalling til m0tet, og
tidspunkt for foreningenes arsm0ter. Forholdet mel
10m disse ble forklart. Foreningene b0r fortsatt sta
fritt i valg av tidspunkt for arsm0te.

24



3.Forslag om at et utvalg skal ga gjennom ved
tektene med tanke pa aktuelle endringer. Det ble
bestemt at landsstyret skal sende vedtektene,
sammen med statuttene for messefondet og reise
fordelingsfondet ut pa h0ring til foreningene. De
innkomne kommentarer skal deretter gjennomgas
av landsstyret, som systematiserer dem og lager en
innstilling som legges fram pa landsm0tet i 2000.

12.Kontingent. Det var ingen forslag om endring
av kontingenten, som blir uforandret.

l3.Valg. Stig Larsen presenterte valgkommite
ens forslag. Det forela ikke forslag fra salen til noen
very. Resultatet ble slik:

Landsstyret: Thor S0rlie og Niels Abildgaard var
pa valg, begge tok gjenvalg.

Revisor: Kari Larsen ble valgt. Avtroppende re
visor Anne Thorvaldsen ble rost for lang og tro tje
neste og godt arbeid.

Valgkommite: Hans J0rgen Berg gar inn, Stig
Larsen ut.

FOl'slag fra salen om at det i innkallingen skal
fremga hvem som er pa valg viI bli fulgt.

14.Hans Vidar takket for fremm0te og engasje
ment, og avsluttet m0tet.

Deretter ble det en pause, f0r Ronald Werner og
Thor S0rlie ga en presentasjon av NAGS' hjemme
side pa Internett. Se eget skriv vedr. dette.

Dagen ble avsluttet med felles middag og hyg
gelig samvrer.

Referat: Jan Strebel
Deltagere pa NAGS' Landsm0te i Horten 1999

Navn Forening
Hans V. Ellingsen FOl'mann NAGS
Thor S0rlie Nestformann NAGS
Niels 1. Abildgaard Kasserer NAGS
Jan Strebel Sekretrer NAGS / Sarpsborg GF
Hans Chr. Berntzen Bergen og omegn GF
Per Ove Johnsen Bergen og omegn GF
Dag Ottesen Drammen og omegn GF
Bj0rn Otto HansenDrammen og omegn GF
Nina Danielsen Fredrikstad og Omegn GF
Atle Michalsen Fredrikstad og Omegn GF
Per Christian Olsen Halden GF
Turid Bj0rnsen Moss og Omegn GF
Jan Erik Edvardsen Moss og Omegn GF
Tor-Arne Jensen Ofoten AF
Hakon Johnsen Sandnes Steinklubb
Jan Berggren So10r og omegn GF
Ole Bredalen So10r og omegn GF
Jan R0njom Telemark GF
St0rk Halstensen Tr0ndelag AF
Arne Brynildsen Vestfold GF
Stig Larsen Vestfold GF
Nils Hartung 0vre Romerike GF
Geir Henning Wiik, STEIN
Ronald Werner, NAGS' hjemmesider

NORSK STEINSENTER
STRANDGATEN, 4950 RIS0R. TLF. 3715 00 96 FAX. 37 152022

SMYKKEFATNINGER EKTE STEINSLIPERUTSTYR
OG UEKTE GEOLOGIVERKT0Y
CABOCHONER OG TROMLET UV-LAMPER
STEIN I MANGE TYPER OG FOLDEESKER
ST0RRELSER VERKT0Y
FERDIGE SMYKKER RAsTEIN
GAVEARTIKLER B0KER
KLEBERSTEINSARTIKLER TROMLEMASKINER
ETC, ETC. VI SENDER ETC, ETC,
ENGROS OVER HELE LANDET DETALJ
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