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Styret
Styret for NAGS har gjennom 2012 bestått av fem personer;
leder
Jan Stenløkk
Stavanger Geologiforening
nestleder
Hans Christian Berntzen Bergen og Omegn Geo.fore
kasserer
Jon A. Johannessen
Sørlandets Geologiforening
sekretær
Siw Brandal Godø
Ålesund og Omegn Geo.for.
styremedlem
Stig Larsen
Vestfold Geologforening
Det har blitt avholdt ett styremøte i tilknytning til Mossemessa, som i 2012 ble
lagt til Øreåshallen. Ellers har kommunikasjon foregått på e-post. Det er fortsatt
en stor utfordring at styret bor spredt, noe som gjør møtevirksomhet vanskelig
og kostbart.
Lokalforeningene
NAGS har i løpet av 2012 hatt bare mindre endringer i medlemsmassen. Det var
innmeldt for 2012 til sammen 1036 medlemmer fordelt på 29 lokalforeninger.
Tabellen under angir hvilke foreninger som er tilsluttet NAGS, og antall
medlemmer hver forening har.
Antall medlemmer i NAGS’ tilsluttede lokalklubber pr 31.12.2012:
Bergen og omegn geologiforening
Bergkrystallen Volda og Ørsta
Geologiforening
Buskerud Geologiforening
(tidligere Drammen geologiforening)
Fensfeltet Geologiforening
Follo Geologiforening
Fredrikstad Geologiforening
Gjøvik og Omland Geologiforening
Gudbrandsdal Amatørgeologiske Forening
Halden Geologiforening
Harstad Geologiforening
Haugaland Geologiforening

78
39
83
12
25
27
15
19
29
15
30

Hedmark Geologiforening
Hå Stein og Geologiforening
Molde Steinforening
Moss og Omegn Geologiforening
Ofoten Amatørgeologiske Forening
Olivin steinklubb
Opdalitten
Oslo Geolologiforening
Rana Geologiforening
Sandnes Steinklubb
Sarpsborg Geologiforening
Stavanger Geologiforening
Steinklubben
Sunnfjord Geologiforening
Sørlandets Geologiforening
Telemark Geologiforening
Vestfold Geologiforening
Ålesund og Omegn Geologiforening

47
27
33
32
25
10
13
65
20
33
23
37
60
17
71
60
85
54

Bladet STEIN
Bladet STEIN har kommet med fire nummer som planlagt i 2012. I redaksjonen
sitter Thor Sørlie (Halden Geologiforening), Trond Lindseth (Buskerud
Geologiforening) og økonomi- og abonnementsansvarlig Knut Edvard Larsen
(Vestfold Geologiforening). Bergen Geologiforening har hatt ansvar for
direktedistribusjon til forenings-medlemmene. Det kommer en egen årsberetning
fra STEIN, med status og en økonomisk oversikt.
NAGS-Nytt
Dette informasjonsskrivet fra NAGS er beregnet for de lokale klubbstyrene, og
har i 2012 kommet med to utgaver.

Økonomi
Regnskap legges fram separat.

Landsmøtet 2012
Landsmøtet 2012 ble holdt på Thon Hotel Linnerud, Oslo, 21.april, etter
invitasjon fra Oslo og omegn geologiforening. Ifbm OG´s jubileum, ble årsmøtet
lagt til samme hotel som stiftelsen fant sted.
Ordinær dagsorden ble gjennomført uten noen spesielle saker. NAGS rolle i
Eidsfosstreffet ble diskutert og mindre endringer i styret ble valgt. Kontingenten
beholdes uten endring. Andre dagen var det omvisning på geologisk museum.
Hjemmesiden www.nags.net
Webmaster, Knut Edvard Larsen har fortsatt arbeidet med å skanne inn,
indeksere og legge ut samtlige verneverdige artikler STEIN 1973-2000 er snart i
havn. Artiklene skannes i søkbart pdf format slik at ord i selve artiklene får treff
søkerord i Google og andre søkermotorer. Dette gjør at vi får ganske mange treff
på geologirelaterte ord.
Vi har også begynt å legge ut artikler fra Kongsberg mineralsymposium.
Foreningssidene mfl. blir løpende oppdatert etter som stoff har kommet inn.
Flere sider har blitt fullstendig fornyet, bl.a har vi lagt ut sider med ferietips.
Det er fortsatt svært lite stoff som kommer inn fra foreningene (dvs intet). Vi
har en base på 870 Mb med 14.000 filer.
Barn og geologi
Det er en viktig utfordring for NAGS å arbeide for å utbre gleden med stein og å
bidra til nyrekruttering av medlemmer i lokalklubbene. Dette er også et arbeid
som gir mye bra respons i lokale kommuner. I tilknytning til ”Geologiens Dag”
2011 ble det laget et hefte om stein som hobby, beregnet på barn og ungdom.
Dette ble koordinert av NAGS og fullfinansiert av NGF/Geologiens Dag med et
opplag på 7000 eksemplarer. Alle lokallag kunne få gratis hefter for utdeling, og
NAGS fikk i tillegg ett tusen hefter kostnadsfritt. Dette heftet er også benyttet av
flere i 2012.
NAGS-kortet
Flere foreninger har meldt interesse for å få NAGS-kortet, som gir gratis adgang
blant annet på enkelte arrangementer og rabatt i en del butikker. Det er ønskelig
om klubbene kunne samle sin bestilling av kort og helst sende bilder som er
beskåret (hode og skuldrer) og som en ikke for stor fil. Sendes til
jansten123@online.no

Steintreffet på Eidsfoss 2012:
Steintreffet, det 14. i rekken, gikk av stabelen den 20.-22. juli 2012.
Deltagere i arrangørgruppen var NAGS, Buskerud Geologiforening og Vestfold
Geologiforening. Det ble totalt registrert 44 utstillere fra fjern og nær.

Fredagen var som ventet fra tidligere treff, de mest ivrige samlernes dag. Bra
besøk og mange godbiter å finne. Lørdagen hadde en svært stor besøksrate,
mens søndagen var det stille.
Barneaktiviteter var som tidligere med smykkesteinsvasking og metallsøkere på
stranda. Dette utgjorde et bra overskudd i kassa sammen med tombolavirksomheten.
Nytt av året var en vikingleir som ble satt opp på stranda, der en kunne se
«blestring av jern».
Lørdag kveld var det tradisjonen tro, et naturlig samlingspunkt rundt det
bugnende koldtbordet. Sosialt fra ende til annen! Dette ble i år lagt innendørs til
den gamle lokomotivstallen.
Arrangementet er vedtatt videreført til 2013 med satt dato 19.-21. juli på samme
premisser som tidligere med gratis inngang for publikum og et sosialt treffpunkt
for samlere fra hele landet!
Geologiens Dag
Geologiens Dag er en fast post på programmet for mange av foreningene. Dette
landsomspennende arrangementet i september, er en god og viktig anledning for
klubbene og NAGS til å vise seg fram for folk og i media, og kanskje tiltrekke
seg nye medlemmer,
Profileringsartiklene blir sendt ut fra NGU v/ Marianne Engdal, samt tilgang på
maler for diverse plakater og pressemelding. Et NAGS/NGF/Geologiens Dag
hefte om stein som hobby, beregnet på barn og ungdom, kunne bestilles gratis til
alle NAGS lokallag for utdeling.
Styret sammensetning under 2012:
Leder: Jan Stenløkk (Stavanger): Kyrkjeveien 10, 4070 Randaberg,
Mail: jansten123@online.no tlf.: 51410826,
Nestleder: Hans Chr. Berntzen (Bergen):
Mail: h-c-btz@online.no tlf: 92438714
Sekretær: Siw Brandal Godø, Ålesund:
Mail: siwbgodo@live.no tlf: 91134541
Kasserer: Jon Artur Johannessen, Sørlandet.
Disponerer NAGS kto.: 22201021670, konto for reisefordeling, 2220.10.51421
Mail: jonartur@online.no tlf: 91879674
Styremedlem: Stig Larsen (Vestfold):
Mail: stig.larsen@stoneman.no tlf.: 92226433

Bladet STEIN:
Ansvarlig redaktør: Thor Sørlie, Iddeveien 50, 1769 Halden. Tlf: 6918 6412,
mobil: 9066 4992, mail: kts@halden.net
Layoutansvarlig: Trond Lindseth, Rypsveien2, 3370 Vikersund. Tlf. 3278 3700,
Mob 9928 9828.
Regnskapsansvarlig STEIN: Knut Edvard Larsen. Geminiveien 13, 3213
Sandefjord, mobiltlf.: 9622 7634. Mail: knut.edvard.larsen@online.no
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