
NVTT FRA FORBUNDENE

LANDSM0TE I NAGS

Stedffid: Quality Grand HOICIl, Kongsberg,lIII3-00.
Tilstcde:Fra NAGS'landsslyre:Hans Vidar Ellingsen,
Thor Sorlie, Niels J. Abildgaard, 0rnulf L. Nordli, Jan
Strebel. Fra forenillgcnc: 20 delegateI'. 13 foreninger val'
representer!.

NAGS' Icdef Hans Vidal' Ellingsen apnel mOlel og
onskel velkolllmen. Sa val' del over Iii dagsordcn:
1,2,3. Innkalling og dagsordcn ble godkjent mcd
tilfoyclsc av ci punk! 4a - Magasinci STEIN as. Hans
Vidal' ble valgl Ii) ll10lcleder og 1I11deriegnedc IiI
referent. Dcltagcrliste ble sendt fundI i salen for
palegning. 4. Landsslyrcls arsbcretning for 1999 ble
leSI opp <IV Hans Vidal', som ogsA ga lltfyllendc kom
mentarcr. Bcrclllingcll ble tatt Iii etterrctning utCl1
bemcrkningcr fra salcn. 4a. Magasinct STEIN as.
Landsmolet ble bedl om a ta slilling til om NAGS skal
selge av sin aksjeposl slik at dCllne reduseres Iii 51 %
eierandel. Flere lalerc val' cnigc i al del kunne sclges,
og at 51 % skllile vrere grenscn ncdad. Geir Hcnning
Wiik ga et lilbakeblikk pA dannclscn av AS'el og
forlalte om erfaringene med <\ drivc bladct som AS.
Han ga ogs<\ el innblikk i okonomien, og la fram el
onske om tilforsel av frisk kapilal. Selskapsformen
mcdforcr en dcl ekslra kostnadcr, men situasjonen er
ikke prek",,.. 5. Regnskapel for NAGS fo,. 1999 ble
prescntert av Niels Abildgaard, som ogsa ga lllfyllcnde
konul1clllarer. Rcvisjonsbcrclningen blc Icst 0pp. Del
val' ingcn kOlllll1cnlarcr fra salcn. Landsstyret blc
innrommct ansvarsfrihcl. 6,7 Sieintrcffet pa Eidsfoss.
Thor Sorlie avga cn rapp0l1 om arbeidcl mcd nyu
stcintreff i 2000. Tilbakcmcldingenc ctter trclTet i fjor
val' alt i all Illcgel gode, og blldc godc og darlige
crfaringer danner basis for arbcidet mcd arets tretT.
Del blir IlDeIl forandringer i programmct i forhold Iii i
fjor, bl.a. blir del messc ogsA pa fredag og sondag. Han

viste fram frallldriftsplanen han bar lagel, saml Lukas
Icl Iii plakat. Stig Larsen sllpplertc ham, og forlahe
om Illcsscavisen han arbeidcr med. 8. NAGS-mcssc
2000. Moss og Omcgn Geologiforening val' tidlig ule
og rcscrverte seg den forste Illessa pA dct nyc lusell
tallc!. I det siste hadde man imidlertid i MOG funnet
ut al Illan val' misfornoyd mcd illnsatsen fra NAGS'
side i forbindelse mcd l11esscne, og sa i brcv fra seg
arrangcmelllCI. Hans Vidal' lestc opp brevet. Oct viser
scg likcvel at de er inleresscrt i arrangemcntcl, men
stiller belingclser Iii NAGS 0111 bisland pa messa.
Kravene er i lltgangspllnkici ikke urimclige, sct! i
forhold til den del av overskllddel NAGS tar av over
skuddel. Ballen ble spilt over Iii dc andrc foreningelle
i 0stfold, som skal vurdere om de kan stillc mcd de
mannskapene MOG bel' om. Del er for ovrig Norges
tur IiI" arrangerc det nordiskc samarbeidslllotct i ~r

dct kunne passe bra " ha dClIe parallelt mcd cn lllcs~e.
9. Vedlcktsendringer. H"kon Johnsen fikk ordet

til en kort innledning 0111 Sandnes Steinklubbs forsJag
til cndringer i vedlektene. Sa ble forslagcne gjcnnol11
gAit paragmf for paragraf og vurdert opp mot gjcldende
vcdtckt, og i Iilfellcnc landsstyrci hadde forslag Iii
cndringer ogs" mot disse. Det ble mer og milldre
ordskifte 0111 punklcne. Under deballcn am punkici
SOm gjclder budsjett refererte Niels Arels blldsjell, som
skal vrere el arbeidsverktoy for styret. Foigendc
endringer i vcdleklcr og stahlller ble vedlall: § 3.
Endres i trad med Sandnes Steinklllbbs forslag idct
«samt en ovcrsikl over det sittcnde styre}) foycs til det
foreningenc skal sende inn Iii lalldsstyrct. § 6.
Endres i hht. landsstyrets forslag. Delle illJ1ebxrcr at
messemotet lUgar. § 8. Endres i hhl. landsslyrcts
forslag. Dcttc inncbrercr en litcll justcring av valgord.
ningcn for a komtlle i takl mccl dagclls siluasjon, samt
et palegg om a sorgc for kOlllinuitct i slyret. Bctcgnel
sene leder og nestleder skal brukcs. Sialullcne for
messefondel ble endret i hht. landsstyrels forslag.
Dellc inncbrerer forandring av pkl. 5 slik al dCIl del av
ct eVI. llndcrsklldd som dekkcs av fondct bcgrcnses ti I
30 % av undcrskuddct, begrcnsel oppad til kr. 10 000.
10. Forslag fra foreningenc. Sandnes Sicinklllbbs
forslag om ikrafttredelse ved forhoyelse av kontingen
ten er i trad med den praksis som folges i dag. Lands
slyrci blc bcdl om Ala forslagct 0111 uisendeise av
opplysninger am kOlltaktpersoner i forcningenc til
etterretning, slik at samarbeid blir cllklere i framtiden.
0vrige forsJag ble trukkel. II. Kontingcnl. Dellc ble
debattcrt noc. Kontingenten blir uforandret. 12. Valg.
0ivind Juul Nilsen prcsenlenc valgkomileens forslag.
Del forela ikkc forslag I'm salcn til noell very. Resulta
tet blc slik: Landsstyrct: Kllllt Edvard Larsen
mangcarig medlcm i Vest fold gcologiforening, ble '
valgt som leder. Han 3vslullcr sin misjonrerperiode pa
Madagaskar og flytlcr til Norge til sOl11meren. Hans
Vidal' fungerer som leder i mcllolllliden. 0rnlilf L
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Venn!ig hilsen far NAGS' landsstyre
Jan Strebel, sekret<:er

i. NAGS' Landsmote i Kongsberg il.03.00
ArrangC1l1enlei val' pa aile HUlter vellykkel. Vedlagt
folger rcferal samt deltagerlisle, regllskap ag revi·
sjansberetning. Vedteklene saml slalullene for messe
fondet ble endret pa landsmOlel. Ajallrfarle vedlekler
ag statLlller folger vedlagt. rMolgende sondag var del
generalfarsamling i Magasillel STEIN as. Referat fra
delle folger agsa, med folgende vedlegg: Deltagerliste,
regnskap, revisjansberelning, arsberelning og redakto-
rens arsmelding. 2. 2. NAGS' Steintreff pa Eids-
foss, 21. - 23. jllii 2000 Fjodrels sleinlreff var en
suksess, i ar blir det nytt Ireff som vi haper skal bli
enda bedre. Brosjyre og plakat er vedlagt. 3. Kontin
gent far 2000 Blankett for innbelaling av kontingent el
vedlagt. Kassereren papeker at del er megel viktig at
det betales innen frislen, som er sail IiI 30. jllni! 4.
Adresse- ag telefanlisle for fareningene Pa oppfar
dring sender vi med en liste over foreningene. Som
dere ser er det en del applysninger vi mangler. For al
listen skal v<:ere nae verd, bel' vi fareningene se clter
am appforingene stemmer, ag sende inn opplysningen
sam skal rettes eller fayes til til llndertegnede. Adres
sen min star i listen. 5. Tilblld am datapragrammer
Hans-Jorgen Berg hal' sam let en hel del datapragram
mer sam kan v<:ere nylligc eller morsamme a ha for
stcininlercsserlc. Disse distribueres pa ikke-komlller
siell basis av NAGS, far kr. 50,- ink\. parlo. Innhalds
fartegnelsen cr vcdlagt. Foreninger sam onsker en CD
mcd programmer, hcnvender scg til Niels 1. Abildgard
tlf. 66 80 99 37. 6.Stuffer til NAGS-tombola NAGS
ska! i ar halde tambala bade pa Sieinireffel, ag pa
Masse1l1essa sam skal v<:ere NAGS-Illesse. Farenin·
gene appfardres til a scnde tambalastllffer til Niels,
el1er levere dem hhv. pa Ircffct cl1er messa. 7.Aksjcr
til salgs Som fo!ge av at NAGS' cierinleresse i Maga
sinet STEIN as ska! reduseres fra ca. 70 % Iii 5 I %
har vi na naen aksjer til salgs. Forst Iii molla .
Henvcndelse til Niels.

1'I0rdile (styremedlem) og Jan Strebel (sekretrer) var
ba valg, begge 10k gjcnvalg. Det hIe det sagt at 0rnulf

Ie "algI for el At" for" kOlllmc i takt mcd vedtektenes
, 8, dette er feil. Vedtektcne ble jo ncttopp endret for
t man skullc kOlllmc i takt med dagens situ3sjon. Han
lir folgclig sittcnde to ar. Valgkomite: Hans Vidar og

~ivind lUlIl Nilsen hie valgl for to ar. Hans Jorgen
~erg blir sittcnde. Frode Andersen gar lit. 13. Hans
~idar avsluttcl motet og takket for seg cUe I' aue ar
om leder.

Etter en kart pause fikk sa Hans Jorgen Berg ordet
il en orientering 0111 hva 50111 finnes av dataprogram
ncr som kan interessere ass Clmatorgeologer. Via en
atamaskin og en prosjeklor fikk vi se en demonstra
jon av en del av dem pa lerretet. Hans Jorgcn vii lilby
oreningene en CD-rom mcd en del pragrammer. Se
'get skriv am dette. Dagen ble avsluttel med felles
niddag ag hyggelig samv<:er. Under middagen ble
-Ians Vidal' takket far innsatsen i en vakker tale av
Gcir, ag averrakt en Estwing gealagham1l1er med
ilherende krafseblad sam et hfltldfast tegn pa aner
jcnnclse.

Rcfcrat: Jan Strebel

DELTAGERE pA NAGS' LANDSM0TE I KONGS
BERG 2000

NAVN FORENING
~ans Vidar Ellingsen Leder NAOS
Thor S0rlie Nestleder NAOS
Niels J. Abildgaard Kasserer NAOS
~rnlilf L. Nordli Styremedlem NAOS
an Strebel Sekreta:r NAOS I Sarpsborg OF
0ivind Juul Nilsen Valgkomiteen

peir H. Wiik Redakt0r i STEIN As-
~j0rn Johansen Bergen og omegn OF
Per Ove Johnsen Bergen og omegn OF
pag Ottesen Drammen og omegn G
~j"rn Otto Hansen Drammen og omegn 0
~j0rn Kjeholt Halden OF
pie Nashallg Hedemark OF
~arald Kristiansen Kongsberg OF
~j0rnar Jacobsen Kongsberg OF
rvtonika Engedahl Moss og Omegn OF
an Erik Edvardsen Moss og Omegn OF

pve Karlsvik Opdalitten
~arald Taagvold Opdalitten
~akon Johnsen Sandnes Steinklubb
an Berggren Sol or og omegn GF

pie Bredalen Sol0l" og omegn OF
Arnhild Larsen Telemark OF
Jan Rfmjom Telemark OF

~tlg Larsen
Karin Vethe
Nils Hartung

Vestfold OF
Vestfold OF
0vre Romerike OF
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