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Styret 
 
Styret har bestått av fem personer; leder Peter Andresen, nestleder Hans Christian 
Berntzen, kasserer Karin M. Vethe, sekr etær Jan Arne Stenløkk og styremedlem 
Turid Bjørnsen. Det har bli tt avholdt tre styremøter, og ellers har kommunikasjon 
skjedd ved e-post og telefon. Aktiviteten til styret har vært liten i 2008. Dette skyldes 
flere forhold. Det har vært store utskiftninger i styret de siste par årene hvor et godt 
innarbeidet styre med lang fartstid sammen, er  helt skiftet ut. Medlemmene i styret 
bor også mer spredt i landet noe som g jør møtevirksomhet mer utfordrende å få til. 
Viktigste årsak må leder ta på sin kappe, per sonlige forhold her dessverre gjort at 
arbeidet med NAGS har  blitt nedprioritert. 

 
Foreningene 
 
NAGS har i løpet av 2007 mistet to medlemsforeninger, Odda og Solør, ved at de er 
nedlagt. Flere foreninger sliter med rekruttering, og få folk til å stille til styre verv. Det 
er en viktig utfordring for foreningene og NAGS å  arbeide for å få til attraktive 
aktiviteter som kan både rekruttere og holde på medlemmene. 
 
KLUBBER O G MEDLEMMER UT FRA SISTE UTSENDING AV”STEIN” 

Bergen og omegn geologiforening 67 Ofoten Amatørgeologiske Forening 25 

Bergkrystallen Volda og Ørstad Geologiforening 60 Opdalitten 13 

Drammen og Omegn Geologiforening 83 Oslo Geolologiforening 58 

Fensfeltet Geologiforening 23 Rana Geologiforening 20 

Follo Geologiforening 50 Sandnes Steinklubb 39 

Fredrikstad Geologiforening 35 Sarpsborg Geologiforening 26 

Gjøvik og Omland Geologiforening 18 Stavanger Geologiforening 42 

Gudbrandsdal Amatørgeologiske Forening 19 Steinklubben 18 

Halden Geologiforening 28 Sunnfjord Geologiforening 25 

Harstad Geologiforening 10 Sunnhordland Geologiforening 35 

Haugaland Geologiforening 33 Sørlandets Geologiforening 57 

Hedmark Geologiforening 30 Telemark Geologiforening 76 

Hå Stein og Geologiforening 32 Vestfold Geologiforening 78 

Molde Steinforening 31 Ålesund og Omegn Geologiforening 55 

Moss og Omegn Geologiforening 41   

 
 
Bladet STEIN 
 
Bladet STEIN skiftet redaktør etter første nummer 2008. Geir  Henning Wiik avsluttet 
en lang karriere som bladets redaktør, og en fantastisk innsats for bladet. Ski ftet har 
ikke vært helt fritt for turbulens, men en ny redaktør er på plass og bladet har kommet 
med fire nummer som planlagt og til de tider redaksjonen har  satt. Den nye 
redaksjonen melder om god økonomi, og stor tilflyt av stoff slik at arbeidet går godt. 
Tilbakemeldingene fra leserne har også stort sett vært positive. 
 



Geir Henning Wiik har følt at han har blitt mistenkeliggjort for økonomisk utroskap i 
prosessen med å avvi kle aksjeselskapet Magasinet STEIN AS. Styret presiserer at 
en slik mistanke er ubegrunnet. 
 
 
Økonomi 
 
Siden aktiviteten har vært lav, har det heller ikke vært de store økonomiske utgiftene, 
men det merkes på reiseutgiftene at styret bor mer spredt.  
 
 
Landsmøtet 2008 
 
Landsmøtet 2008 ble holdt på Clarion Collection Hotel  Bryggen i Ålesund 19. – 20. 
april, med Ålesund og omegn Geol ogiforening som vertskap. 12 foreninger var 
representert. Før selve landsmøtet ble det gitt en presentasjon om Planeten Jordens 
År av Marianne Engdal samt o m Geologiens dag. Etter  dette var det ordinær 
dagsorden. Etter møtet ble delegatene kjørt til ÅOG sitt møtelokale hvor det ble 
servert kaffe og rundstykker, samt delt ut lokale mineraler og bergarter som gave fra 
vertskapet. Lørdagen ble avsluttet med middag og sosialt samvær. Søndag ble 
delegatene tatt med på byvandri ng i Ålesund, og vist bruk av bergarter i bygninger. 
 
 
Steintreffet på Eidsfoss 
 
Steintreffet på Eidsfoss markerte 10 års jubileum i 2008, og som ti dligere år ble det et 
vellykket treff, godt besøkt med både steininter esserte og nysgjerrige tilskuere. Antall 
utstillere har heller ikke vært større. Jubileet ble markert med en egen vi nflaske med 
samme motiv som årets plakat; trådsølv fra Kongsberg. Treffet arrangeres i 
hovedsak av Dr ammen og omegn og Vestfold Geologiforeninger. NAGS styrets rolle i 
treffet er å booke og plassere utstillere, søke midler fra Hoff kommune, sa mt 
innhenting av bordleie og auksjons stuffer , og å gjennomføre auksjonen på treffet. 
 
 
Hjemmesiden www.nags.net 
 
Knut Edvard Larsen har vært webmaster i 2008. Han har  fortsatt arbeidet med å 
legge ut artikler fra eldre utgaver av magasinet STEIN/NAGS nytt . Databasen Nor ges 
Mineraler blir oppdatert, og arbeidet med å holde foreningssidene oppdater t. 
Hjemmesidene begynner  å bli svært omfangsrike, og er nok det viktigste vinduet ut 
mot folk, etter magasinet STEIN. 
 
 
NAGS-kortet 
 
Flere foreninger har meldt sin interesse i å få NAGS-kortet, men det er  fortsatt ikke 
arbeidet med hva kor tet kan brukes til fra styret. Moss og Omegn Geol ogiforening er 
sjenerøse og gir gratis adgang på Mossemessa for  de med NAGS-kort, og Morten 
Bilet gir rabatter på varer. 
 



 
Geologiens Dag 
 
Geologiens Dag er  begynt å bli  innarbeidet som en fast post på pr ogrammet for 
mange av foreningene. Dette er et landsomspennende arrangement i  samarbeid 
med NGF og de geologiske institusjonene rundt om. Dette er  en glimrende anledning 
til å vise seg fram, og kanskje vekke interessen hos noen sli k at rekrutteringen kan bli 
bedre. 
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