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NAGS
Norske Amatørgeologers Sammenslutning
NAGS
v/ Jan Stenløkk
Kyrkjeveien 10
4070 RANDABERG
Tlf. 5141 0826
jansten123@online.no

TIL FORENINGENE
Ålesund 20.01.2017

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!
Landsmøtet i NAGS legges denne gang til Sandefjord, arrangert ved hjelp av
Vestfold Geologiforening. Vi håper flest mulige fra lokalklubbene kan delta, og
minner om NAGS reisefordelingsfond, som burde hjelpe på økonomien for de
med kostbar reise. Den beste kommunikasjonen har vi når vi treffes ansikt til
ansikt, derfor er det viktig å få samlet flest mulige til landsmøtet!
Som kjent har altså NAGS et reisefordelingsfond. Og det kan ikke gjentas ofte nok at
det skal ikke være økonomien som hindrer noen forening å møte på landsmøtet.
Formålet er at de foreningene som har lang vei ikke skal betale mer for reisen enn for
de med kort vei. Egenandelen er kr.400,- og utover det får alle foreninger med lenger
reise enn 100 km, dekket reiseutgifter for en delegat innenfor den summen fondet
disponerer.
Et landsmøte skal også være sosialt. Vi driver tross alt amatørforeninger basert på
idealisme og entusiasme. Selv om landet er langt og kronglete, tror vi i landsstyret at
amatør-geologer har mye å tjene på å virke sammen. Det gjør vi bedre jo bedre vi
kjenner hverandre, og best kjent blir vi ved å treffes.
Vi minner om at foreningene ifølge statuttene skal sende inn sine årsberetninger i
god tid før landsmøtet. Vi ønsker også medlemslistene!

VEL MØTT!
Vennlig hilsen
NAGS' landsstyre
v/ Jan Stenløkk
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LANDSMØTET i NAGS 2017
Med dette inviteres alle medlemsforeningene i NAGS til å delta
på årets landsmøte
Sted:
Tid:

Strandpromenaden 9
Lørdag 22.april 2017 kl. 12.30

Påmelding til landsmøtet innen 01.april, hotellrom innen 10.mars
PROGRAM
Lørdag kl. 11.30
Registrering
Lunsj
Lørdag kl. 12:30
Landsmøte i NAGS

DAGSORDEN
1.

Godkjenning av innkallingen

2.

Godkjenning av dagsorden

3.

Valg av møteleder og referent

4.

Landsstyrets årsberetning

5.

Regnskap for NAGS 2016

6.

Budsjett for 2017

7.

NAGS Steintreff på Eidsfoss 2016

8.

Status for reisefordelingsfondet
Pause

9.

Medlemsbladet STEIN

10.

Vedtektsendring for NAGS (ingen innkomne forslag)

11.

Innkomne forslag

12.

Kontingent

13.

Valg
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14.

Avslutning av det ordinære landsmøtet

15.

Informasjon om Steintreffet på Eidsfoss v/Stig Larsen

16.

Landsmøtested 2018

Årsmøtet slutt!
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Velkommen til Scandic Park i Sandefjord
Vi har fått det beste pristilbudet fra Park denne gangen og vil arrangere landsmøtet her.
Park ligger sentralt ved havna og gangavstand til offentlig transport. Parkering kan
oppnås gratis på lørdag på vestsiden av Sandefjordsveien.
Adressen er Strandpromenaden 9.

Transport: Sandefjord er sentralt på Østlandet. Fly: Torp flyplass – buss/tog til
Sandefjord. Tog: Til Sandefjord stasjon. Buss: Til Sandefjord Rutebilstasjon. Bil: E18
til Sandefjordsveien til hotellet. Parkering lørdag: Stor betalingsparkering sør for
hotellet. Byen har bare timespakering og intense parkvakter.
Innkvartering:
Alle deltagere bestiller sine egne rom på koden: BVES210417
Pris for overnatting i standard rom:
1030,- pr. pers pr døgn i enkeltrom.
1230,- pr rom pr døgn i dobbeltrom.
Inkludert: Parks store frokostbuffé, fri tilgang til trådløst internet WLAN.
Kontaktinformasjon:
Telefon: 33447400
Mail: parksandefjord@scandichotels.com
Direktelink til vår reservasjon:
https://www.scandichotels.no/hotelreservation/select-rate?hotel=329&fromDate=2017-0421&toDate=2017-04-23&room%5b0%5d.adults=1&bookingCode=BVES210417
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PÅMELDINGSFRIST INNEN: 1.april.
Reisefordelingsfonn:
Alle deltakerne betaler sine omkostninger til opphold og overnatting senest ved
avreise. NAGS-foreninger som holder til innen en radius på 100 km fra møtestedet
finansierer deltakernes reise og omkostninger selv. Foreninger som holder til utenfor
dette området kan få dekket reisekostnadene for en deltaker med fradrag av kr 400,-.
Hvis reisekassen tillater det, vil det bli gitt tilskudd til ytterligere en deltaker pr.
forening. Reiseregninger må være NAGS’ kasserer i hende senest to måneder etter
Landsmøtet.

Lørdag 22. april
•
•
•
•

Lunsj kl. 11.30.
Landsmøte kl. 12.30 til 16.00.
Afternoonbrake mellom punkt 8 og 9 på dagsordnen.
Middag kl.19.00 på Scandic Park.

«Konferansepakke» (gjelder alle påmeldte landsmøtedeltagere)
Pris kr.540.- pr person.
Pakken inneholder:
- Morningbreak kl. 09.00 -11.00. (for de som ankommer tidlig lørdag)
- Lunsj
- Afternoonbreak kl 14.00-16.00
- Kaffe/te og isvann i møtelokale
- Kaffe/te og isvann til måltidene

Kveldsprogram
Vi samles til koselig samvær i restauranten på hotellet.
Middagsbuffet m/ dessert
425,- pr. person.
Park er kjent for god mat og drikke.
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Søndag 23. april: Temadag
På søndag har Vestfold Geologiforening tatt initiativ til en temadag om
allemannsretten, friluftsloven og amatørgeologen.
Adresse for dagen vil være i andre etasje i Jernbanealleen 24. Sandefjord.
Arrangementet starter kl. 11.00 og varer til ca. 14.00.
Påmelding til arrangementet er nødvendig.

Marianne Reusch – Har skrevet Allemannsretten og Friluftsloven
Jan Stenløkk – NAGS etiske retningslinjer.
Innspill fra Direktoratet for Mineralforvaltning, grunneiere, museer

Marianne Reusch (1969) er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, og har doktorgrad i
rettsvitenskap (ph.d.) fra 2012 med en avhandling om allemannsretten.
Marianne driver også nettsiden www.allemannsretten.no der hun har skrevet en rekke
artikler om temaet.
Marianne Reusch har også i 2016 gitt ut Friluftsloven, som tar for seg temaet om
mineralloven og steinsamling.
Marianne Reusch er kjent som foredragsholder i mange fora om det å ferdes ute i skog
og mark.
Kontaktinfo påmelding temadag for andre enn de som har brukt påmeldingsskjema:
Lillian Larsen:
SMS – 97796936
Mail: lillian.larsen@stoneman.no
Pris pr. deltager som er NAGS medlem: 100,-
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VEL MØTT!
Til de foreningene som ikke sender representanter
Det er mange foreninger styret i NAGS verken ser eller hører noe til. Ta kontakt med
oss! Vi er svært interessert i å høre litt om hvordan det står til i alle foreninger i vårt
langstrakte land.
Ring eller skriv til:
Jan Stenløkk, Kyrkjeveien 10, 4070 Randaberg,
tlf. 51 41 08 26
E-post: jansten123@online.no

NAGS-kortet:
Nye kort lages etter hvert som vi får bilder og lister over navn fra foreningene. Bildene
skal være lagret med hele navnet på personen som filnavn (f.eks. Per_ Hansen.jpg). Vi
bruker kun portrettet, dvs. fra brystet og opp. Oppløsningen skal være litt lav, 150 kb
filer er greit. Det er svært ønskelig at det følger med en Word-fil med navnene. Sendes
pr. e-post, Cd eller diskett. Papirbilder kan brukes i nødsfall, men må da skannes av
oss, så vi foretrekker digitale bilder.
NB! De foreningene som har kort fra før må sende inn «ferske” lister for 2017 for å få
de nye kortene for 2017
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PÅMELDING
NAGS landsmøte 22. april 2017
Sted: Scandic Park Sandefjord
Strandpromenaden 9, Sandefjord
Forening:

__________________________

ønsker å melde på følgende:

Navn:
Adresse:
Telefon
E-post

____________________

Navn:
Adresse:
Telefon
E-post
Kontaktperson:
Deltagerne bestiller/reserverer selv rom direkte til hotellet, referanse BVES210417
Temadag søndag 24. Pris pr deltager 100,- Antall deltagere______

PÅMELDINGSFRIST: 1.april.
Påmeldingen Årsmøte sendes skriftlig
eller på e-post til:
NAGS v/
Siw Brandal Godø
6055 Godøy
telf. 911 34 541
E-post: siwbgodo@live.no

Hotellbestilling til:
ref. BVES210417
Scandic Park Hotel
Strandpromenaden 9
3208 Sandefjord
tlf. 33 44 74 00
parksandefjord@scandichotels.com

parksandefjord@scandichotels.com

