
Rapport fra Landsml'ltet i NAGS
den II. - 12. mars 2000 pit Kongsberg ved

motedeltaker fra Sandnes Steinklubb, Hltkon
Johnsen.

sak 4: Landsstyrets Itrsberetning ved Hans
Vidar Ellingsen. Kommentarer til Nordisk
Samarbeidsgruppe for Amatorgeologer. Et
sterkt onske; fa NAGS til a virke for aile
geologiforeninger i Norge for en sterkere
oppknyttning til Nordisk samarbeide. Forenin
ger: NAGS har pr. 31.12.99 42 medlems
foreninger. Hvor mange medlemmer" ca.2500?
Sak 9: Vedtektsendringer for NAGS. Fltr hltpe
pa at fremtidige NAGS styrer behandler inn
komne forslag til NAGS kommende landsmote
i fremtiden mer seriost enn hilli!. Merknad:
Det ble fra Sandnes Steinklubb sendt inn
forslag pa vedtekter for NAGS i god tid,
undertegnede ringte til Hans Vidar Ellingsen
og spurte om NAGS s0rget for at forslagene
fra Sandnes Steinklubb ble sendt ut til
medlemsforeningene, til delle ble det svart at
dette skulle NAGS styret sorge for. Likevel ble
forslaget, hvor en kunne se bltde forslaget og
de gamle vedtekter ikke utsendt, men utlevert
under sak 9 pit landsm0tetpa Kongsberg, med
en svak unnskyldning om at det var glemt.
Hvis NAGS skal overleve som interesseorga
nisasjon for medlemsforeningene sa skal og
ma styret for NAGS gjore en bedre jobb i
fremtiden. Medlemmene er ikke til for styret i
NAGS, men styret er til for medlemmene i
NAGS.

GENERALFORSAMLING I
MAGASINET STEIN AS

Sak 4: Arsberetning 1999 fra styret for
Magasinet Stein AS er en meget tynn sak. Hva
sier aksjeloven om styremoter og hvor mange
skal det vrere pa et ar pr. :it. Minimum et mote
pr. kvarta!. Det er kun vrert holdt 2 styremoter
i 1999. I et oppstartsar. Firmaet Magasinet
Stein AS er neslen pengelens og vi kan ikke se
tiltak fra styret i Magasinet Stein AS for a
bedre medlemsbladets innhold og fa orden pa
Magasinet Stein AS sin okonomiske stilling.
Her skulle det vrert konkrete forslag pa gene
ralforsamlingen til vedtak. Jeg har en sterk
folelse av at aksjekapitalen som er igjen spises
opp for arsskiftet 2000. Da er Magasinet Stein
AS konkurs, hva da? Over 50 % av aksjekapi
talen er oppspist grunnet styrets for liten
oversikt i henhold til aksjeloven og dennes
krav i Sill forste driftsar, hva med ar 2000?
Den store svakhet er at styrene i NAGS og
Magasinet Stein AS bekles av samme leder og
til dels av de samme i begge styrer og det er
liten eller ingen forstaelse for de tiltak som er
n0dvendige for driftsaret 2000. Styret i NAGS
sitter med hovedansvaret for Magasinet Stein
AS sill dltrlige driftsresultat. Haper at den nye
leder i NAGS som kommer i juni griper meget
hurtg inn og far orden pa drifta bade i NAGS
og Magasinet Stein AS. Det er kun vilje til
kapitalokning i begge fora som kan gi drivver
dig fremtid bade for NAGS og Magasinet
Stein AS. Hvis ikke, sa er en bra dod utgangen
bade for Magasinet Stein AS og NAGS.
Grunnstammen i NAGS utgjores av medlems-
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foreningene. Derfor er det grunnleggende
n0dvendig at medlemsforeningene beta IeI' sine
medlemsblader innen utl0pet av tidsfristen for
forfall av regninger. Medlemmer i NAGS, vi
hal' et kollektivt ansvar for at medlemsbladet
vart overlever' Uten medlemsblad er ogsa
NAGS d0d. NAGS hal' ogsa et ansvar for sill
padriv og gjennomf0l'ing og opprettelse av et
aksjeselskap. Aksjekapital er noe som er bun
det til AS, opprellelsen, men hvor er driftska
pita len? Etter mitt syn sa ligger den i NAGS
sin kassabeholdning og det kollektive ansvar
som opprellelse av et AS medf0rte efter det
ekstraordinrere landsm0te i Bergen i 1998.
Revisjonsrapporten fra Horwath Revisjon DA
for Magasinet Stein AS for driftsaret 1999.
Meget dyster lesning og sterke tiltak ma settes
igang og om n0dvendig med et ekstraordinrert
landsm0te i NAGS l10sten 2000, ogsa en
ekstraordnrer generalforsamling i Magasinet
Stein AS.Skuta synker mens vi rater med
kursen.Forslag I: NAGS seller inn sin gevinst
ved salg av aksjeposten li'a 285 aksjer til 208
aksjer er lik 51 % fortsatt i NAGS eie. NAGS
seiger 77 aksjer a kr. 250 er lik kr. 19250.
Delle er en drape i havet, men en start.Forslag
2: Nagsstyret foreslar at en ekstrakontigent for
ar 2000 pa kr. 500,- pl'. forening. Med 42
foreninger sa vii det kunne gi kr. 21 000. For
slag 3: NAGS styre setter opp midlertidig
medlemskontigenten fra kr. 20,til kr. 40, for

siste halvdel av ar 2000, kr 10,- bet. ides. er
lik kr. 25000,-. og for 200 I med betaling av
kr. 20,-pr NAGS medl. i januar ar 2001.
Totalt kr. 20,x ca. 2500 medl. er lik ca. kr.
50000. Dette gil' en driftskapital pa kr. 75000
for Magasinet Stein AS. Forslagsstiller ser
gjerne at forslag I og 3 sees under ell og dette
vii gi en driftskapital for Magasinet Stein AS
pa ca. 94250 kr. Skal vi som medlemmer i
NAGS s Ia ring om medlemsbladet vart?

AIg1lrd den 19. mai 2000
Leder Sandnes Sieink/ubb
Hakon Johnsen

En liten kommentar:
Vel, situasjonen val' jo den at NAGS gikk

inn og "tok" kassabeholdningen til STEIN og
kj0pte egne aksjer (56 000 kr.), det tilsvarer
fjorarets underskudd. Redakt0ren var sterkt
kritisk og ganske indignert over denne maten a
gj0re dette pa. STEIN hadde trengt "Iriske"
penger, for AS betyr 0kte utgifter 60 OOO/ar
og krever dermed 0kte inntekter, om kvalite!
og volum skal opprellholdes.

FOf0vrig kan opplyses at STEIN pI' 4. juni
hal' 40 000 utestaende hos foreningene (10) to
maneder eller at regningene sku lie ha vrer!
betalt, skammelig '

red.

steinb/omstring
STEIN OG USTEIN I DAGLIGSKRIFT

Forekomsten

jeg et mye bedre li~ ett-e;:
pa. Det var en stein som
lettet fra kroppen og
hjertet mitt da jeg 10snet
pa hemmeligheten.
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EU- helt s;\ klart som n;\. Men da
livet det ble alvor, skjedde det
erle- noe. Etter at statsminister
telig Gro Harlem Brundtland
tatl fiagget inn den norske s¢k
-nei. naden, med sin tale blan~
pt av blomstrende frukttrrer 1
. en Hardanger 4. april 199.2, falt

tt mMingene som en st,em. Og
t5fne siden val' det praktlsk talt
oC!Vs ikkeetja-Oertall§.se.
~~. nils.morten.udgaard

@aftenposten.no




