REFERAT FRA

LANDSMØTE I NAGS 2020
Sted:

via e-post til alle lokallag.

Tid:

15-30.nov.2020

Tilstede:

Fra NAGS’ landsstyre: Johannes Vandaskog
Jon Erik Eriksen

leder
kasserer

Thor Sørlie

Nestleder

Siw Brandal Godø

Sekretær

Fra foreningene:
Buskerud Geologiforening
Ålesund og Omegn Geologiforening
Østfold Geologiforening
Vestfold Geologiforening
Oslo Geologiforening
Hedmark Geologiforening
Ofoten Geologiforening
Sørlandet Geologiforening

NAGS landsmøte ble i år vanskelig å gjennomføre som fysisk møte. Dette på bakgrunn av COvid-19
situasjonen i Norge, etter at Norge ble stengt ned 12.mars, og bare delvis og gradvis har blitt åpnet
igjen gjennom sommer og høst.
NAGS styre valgte derfor å sende alle årsmøtesaker skriftlig pr.e-post til medlemmene for
avstemming.
8 av foreningene ga sine skriftlige svar tilbake innen fristen 30.nov. Basert på dette foreligger har vi
nå fått valgt nytt styre og godkjent regnskap for 2019.
Imidlertid ser vi at vi skal sette av litt tid i forkant av neste landsmøte til informasjon og kort
gjennomgang av dette årsmøtes rapporter.
Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling: Innkallingen ble godkjent.
2. Godkjenning av dagsorden: Dagsorden ble godkjent.
3. Valg av møteleder og referent: Ingen
4. Årsberetning for 2019: Årsberetning godkjent
5. Regnskapet for 2019: Regnskapet godkjent/tatt til vitande.
Sørlandet Geologiforening kommenterte noen føringer vedr reisefordelingsfondet. Kasserer
foretok de nødvendige korreksjoner, og dette ble sendt alle lokallagene.
Regnskapet viser et underskudd på kr. 6.135,Regnskap Steintreffet 2019: Steintreffet 2019 gikk med kr. 49 162,57 i overskudd med
følgende fordeling: Vestfold kr.28 580,-/Buskerud kr.28 580,-/NAGS kr. 4 000,Regnskapet godkjent av revisor.

6. Jon Artur gikk også gjennom budsjettet for 2018, som viser et underskudd på kr 4 000,-.
Budsjettet ble godkjent.
7. Steintreffet 2019,- hadde sine utfordringer med tanke på dugnadshjelp. Det ble likevel et
vellykket treff som viser seg som et populært sted for amatørgeologer fra inn og utland.
Regnskapet for Steintreffet viste kr.49.162,- i overskudd. Fordelingsnøkkel ble litt annerledes
enn tidligere år.
Regnskapet er godkjent av revisor.
8. Status for reisefordelingsfondet:
9. Medlemsbladet STEIN: Bladet har en stabil og tilfredstillende økonomi, utfordringen er at en
må vurdere enkeltabonnement på bladet. Dette ser vi som en førlge av at flere foreninger
blir lagt ned.
10. Vedtektsendringer for NAGS: Ingen behandling
11. Innkomne forslag: Prisen på bladet STEIN økes med kr.5,- pr/nr. Format på bladet økes
samtidig til A4, noe som bl.a gir bedre og fyldigere bildemateriell og beskrivelser.
Økningen godkjent av innkomne tilbakemeldinger fra ovennevnte lokallag.
12. Kontingenten: Ikke behandlet
13. Valg:
Valgkomiteen har bestått av : Per Nærbø, Buskerud Tor-Arne Jensen, Ofoten, Inge Hellebust,
Vanylven/Åheim. Deres oppgave var å finne en person til ledervervet i NAGS’ sitt styre.
Christer Gøran Holstad, medlem av Oslo Geologiforening har svart ja. Thor Sørli går da inn
som fast medlem av styret. Johannes Vandaskog ønsker å trekke seg fra styreverv. Astrid
Haugen har takket ja til å være styremedlem
Styret for NAGS 2020 ser slik ut:
Leder: Chris Gøran Holstad, Rana Geologiforening
2020-2021
Nestleder: Thor Sørlie, Østfold Geologiforening
Kasserer: Jon Erik Eriksen, Harstad Geologiforening
Styremedlem: Astrid Haugen, Oslo Geologiforening
2020-2022
Sekretær: Siw Brandal Godø, Ålesund og Omegn Geologiforening. 2019-2021
14. Tid og sted for neste landsmøte: Ikke behandlet pr.30.nov.2020

Styret i NAGS takker alle for velvilje slik at vi fikk valgt et nytt styre for 2020 før vi begynte på 2021.
Vi håper at vi kan møtes fysisk første halvår 2021.

Ref. 03.12.2020
Siw Brandal Godø
Sekr

