REFERAT FRA NAGS LANDSMØTE PÅ HAMAR 2009

Sted:

Mammuthus på Hamar

Tid:

25. – 26. april 2009

Referent:

Jan Stenløkk

Tilstede:

Fra NAGS’ landsstyre:

Peter Andresen
Hans Chr. Berntzen
Karin M. Vethe
Jan Stenløkk
Turid Bjørnsen

leder
nestleder
kasserer
sekretær
styremedlem

Fra foreningene: 20 delegater som representerte 13 foreninger.
Deltagerliste er vedlagt referatet.
Ole Nashaug, som driver ”Mammuthus” og er leder for Hedemark geologiforening, ønsket
alle velkommen og fortalte kort om historien og bakgrunnen til Mammuthus. Huset er bygget
rundt ideer fra et tidligere kirkebygg som lå her, og de gamle mammutjegernes bygningsmåte
med mammut-tenner.
Peter Andresen, som avtroppende leder, ønsket deretter også velkommen til landsmøte og til
Hamar. Innledningen om ”Geologiens Dag” kunne ikke gjennomføres, da Marianne Engdal
dessverre ikke hadde mulighet til å komme på årets landsmøte og gi en presentasjon.
Det var derfor forslag om heller å bruke tiden for å diskutere strategiplanen for NAGS, da
strategiplanen for 2004-2009 går ut i år. Strategiplanen har i praksis fungert som en
handlingsplan for NAGS-styret, selv om den ikke er like bindende for deres arbeid.
Noen punkter som ble diskutert, selv om tiden var for kort til å revidere strategiplanen:
· Bergensforeningen hadde oppfordring til klubbene om å ha en langsiktig
kontaktperson, som ikke nødvendigvis satt i klubbens styre, men holdt denne
posisjonen gjennom flere år.
· Vestfoldforeningen opplyste at de ville forbedre sin hjemmeside, og legge ut sitt
interne medlemsblad, med mer informasjon mm. Oppfordret andre foreninger om
samme. Ålesundsforeningen hadde samme planer, men var ikke kommet så langt som
Vestfold.
· Geologiens Dag er blitt stadig mer sentral, og foreningene har ulike løsninger, som bør
deles med andre. En idebank om dette ble foreslått av Osloforeningen.
Deretter tok vi en presentasjonsrunde rundt bordet, så alle fikk vite hvem styret og klubbenes
delegater var og hva de var interessert i.
Så var det over til dagsorden for landsmøtet, som ble ledet av Peter A.
1.

Innkallingen ble godkjent uten kommentarer. Hedemark Geologiforening hadde ikke
fått tilsendt innkallingen.

2.

Dagsorden ble godkjent.

3.

Valg av møteleder og referent. Peter A. ble valgt til møteleder og Jan Stenløkk som
referent.

4.

Landsstyrets årsberetning for 2008 ble vist på skjerm, da det var problem med å få
skrevet dette ut på papir. Årsberetningen ble lest opp av Peter A. To foreninger (Odda
og Solør) ble nedlagt i 2008, og det er et generelt problem med rekrutteringen. Antall
foreninger og medlemmer er vedlagt referatet. Styret har hatt problem med å få gjort
tilstrekkelig og godt nok arbeid av ulike grunner, og leder beklaget dette. Mindre
kommentarer til årsberetningen, inkludert ønske om å få med styret i 2008, ble tatt inn
i revidert utgave, og årsberetningen ble deretter godkjent.

5.

Regnskap for NAGS 2008. Karin M. Vethe gikk gjennom regnskapet, som ble delt ut
til alle, med merknad om en mindre endring. Økonomien ser bra ut, med et overskudd
på ca 10 000 kr fra foregående år, men er likevel under budsjett pga færre foreninger
tilknyttet NAGS. Reisefordelingskontoen er omtrent som forrige år, med 20 666 kr.
Fagpressens kontigent er betalt for 2008, men blir avsluttet i 2009. Revisor (Niels J.
Abildgaard) hadde ingen merknader direkte knyttet til regnskap 2008. Regnskapet ble
godkjent med mindre rettelser.

6.

Budsjett for 2009. Karin M. Vethe hadde satt opp et budsjett stort sett tilsvarende
foregående år. Medlemskapene i foreningene faller, og det virker vanskelig å holde
foreningene i gang. Priser på trykking, porto og annet kan også endres sett i lys av den
dårligere økonomiske situasjonen generelt. Det er budsjettert med et overskudd på ca
11 000 kr. Det ble også det ut budsjettforslag fra Knut E. Larsen med hensyn på bladet
STEIN, som også beregnes å gå med overskudd, men med noe større overskudd basert
på antall medlemmer (inkludert Solør og Odda som nå er lagt ned) og
løsabonnementer. Budsjettet for NAGS og STEIN ble godkjent.

7.

Steintreffet på Eidsfoss 2008 og 2009. Stig Larsen fortalte litt fra steintreffet i fjor og
om planene for treffet i 2009. Fjorårets treff var ti-årsjubileum for dette treffet, med
samme partnere som tidligere år (Drammen, Vestfold og NAGS). Dette ble feiret med
salg av egen vinflaske, med spesielle etiketter. Besøket på treffet var bra – 758 hadde
skrevet seg på den gratis utlodningen og mange flere deltok. I følge Stig var dette et
treff som hadde framtiden foran seg, og samarbeidet mellom foreningene har vært
svært godt. Planleggingen på 2009 er godt i gang, med god booking av utstillere.
NAGS sin rolle på dette treffet ble diskutert, da dette nå er endret mht nytt NAGSstyre og deres bosteder og deltagelsesmuligheter. NAGS har tidligere hatt arbeidet
med booking, og Peter A. har denne jobben for treffet i 2009 – en temmelig stor jobb.
Hvis NAGS ikke lenger kan ta del i jobben, bør heller ikke NAGS få del av
overskuddet for 2010 og framover? Det ble enighet om at arbeidsgruppen for Eidsfosstreffet (med Drammen, Vestfold og NAGS) skal legge fram en plan for videre
driftsform av treffet.

8.

Evt. arrangement av Nordisk stein- og mineralmesse 2009. Ingen foreninger har så
langt søkt om å ha NAGS-messe i 2009. Det ble åpnet for informasjon om andre
messer i Norge. Harald Breivik fra Sørlandets Geologiforening fortalte om fulltegnet
Iveland-messe den 20.-21. Juni, med mer enn 50 bord. Messen omfatter både
smykkestein og mineraler, med gratis adgang for medlemmer med NAGS-kort. Jan
Erik Edvardsen fra Moss og Omegn Geologiforening fortalte litt om Mossemessa, som
blir siste helg (lørdag og søndag) i september. Foreningen har for øvrig 25-års
jubileum i 2009. Kongsberg-symposiet blir arrangert 23. mai på Bergverksmuseet. Det
blir også en liten messe på Tyin nord i Valdres første helg i juli (4.-5. juli), med stein
og tradisjonsarbeider fra Valdres.

9.

Reisefordelingsfondet. Fondet sto ved årsskiftet i 20 666 kroner, nesten identisk med
foregående år. Penger overføres fra NAGS kontoen til reisefordelingsfondet i form av
8% av innbetalt medlemskontigent. Reglene for reisestøtte ble gjennomgått, men
generelt gis tilskudd til en representant fra hver av deltagende foreninger på

landsmøtet. Hensikten med fondet er at det ikke skal koste de foreningene som har
lang vei mer å være med på landsmøtene enn de som har kort vei.
Kilometergodtgjørelse er satt til kr 3,50. Det har i foregående år tatt lang tid for
foreningene å få utbetalt pengene, noe som skyldes at de var seine med å sende sine
reiseregninger til NAGS. Det ble derfor satt en frist for årets reiseregninger, som er
innen 1. juli. Karin sender ut et eget skjema beregnet på dette.
10.

Medlemsbladet STEIN. Thor Sørlie orienterte om situasjonen rundt bladet, og delte
ut et skriv med informasjon rundt STEIN. Det nye styret for bladet har vært i drift ett
år (fire nummer), og Thor berømmet Trond Lindseth for jobben med å sette bladet og
kontakten med trykkeriet, og også til Knut E. Larsen som rydder opp i listene for og
oppfølging av løsabonnementer. Stofftilgang og økonomi for STEIN er god, selv om
annonsepriser er redusert kraftig da de ble sett som svært høye og bladet ønsket
momsfritak. Thor disponerer også en kasse med mindre beløp, der også
annonseinntekter går inn. Dette blir tilbakeført til regnskapet for STEIN, men det er
viktig å holde en annonsekonto for bladet. Opplaget for STEIN er like under to tusen,
og noe høyere for spesialnumre. Thor ønsket sterkt at det kom korte bidrag fra
klubbene, fra turer og andre arrangementer, gjerne ledsaget av et bilde.
Redaksjonsgruppen for STEIN har i 2008 bestått av Thor Sørlie, Trond Lindseth og
Peter Andresen, som lager bladet på frivillig basis, dvs. uten annen godtgjørelse enn
dekning av utgifter. Landsmøtet ga sin tillitt og applaus for redaksjonsgruppa for godt
utført jobb.
Restopplaget for bladet og hvor mye som skal tas vare på, ble diskutert. Noen eldre
nummer skal bevares, men ikke mer enn nødvendig. Lagerplass er et problem. Det
finnes flere kasser med gamle NAGS-Nytt etc. lagret hos Osloforeningen, men
omfanget er uklart.
Bergensforeningen (BOG) fortalte om arbeidet rundt etikettering og utsending av
STEIN. BOG ønsker medlemslisten på Excel-fil og i tide, noe som ville forenkle
arbeidet betydelig. De fleste gjør dette allerede. Også inn- og utmeldinger er ønsket.
BOG sender liste med deres medlemsoversikt til de enkelte foreningen, slik at dette
kan sjekkes. Innsatsen som BOG gjør ble verdsatt av landsmøtet.
Det ble fremmet forslag om at Knut E. Larsen kunne gå inn som del av redaksjonen i
STEIN (bl.a. ta seg av løsabonnentene) og regnskap. Dette ble godkjent.

11.

Vedtektsendringer. Det forelå ingen forslag denne gangen.

12.

Innkomne forslag. Med referat til fjorårets landsmøte, ble det igjen presisert at
STEIN ikke lenger skal være medlem i Fagpressen, og dette skal straks opphøre.
STEIN-redaksjonen har ikke behov for dette, og kontingenten på 4500 kr/år er sett
som unødvendig utgift. Dette ble godkjent, og det sendes skriftlig utmelding til
Fagpressen.

13.

Kontingent. Det forelå ingen forslag til endring. Kontingenten er i dag 30 kroner pr.
medlem og år for medlemskap i NAGS.

14.

Valg. På valg var leder, sekretær og kasserer. Nestleder og styremedlem er ikke på
valg, men styremedlem ønsker likevel ikke å fortsette. Peter Andresen la fram
valgkomiteens forslag. Valgkomitéen har bestått av Jon Anders Karlsen (Moss) som
leder, Siw Brandal Godø (Ålesund) og Atle Michalsen (Fredrikstad). Komiteen har
hatt problem med å finne kandidater for nye styrerepresentanter. Valgkomiteens
forslag om Knut E. Larsen som kasserer ble av leder bedt om å bli strøket, da Knut E.
føler han allerede har mye annet arbeid i NAGS og STEIN.

Sekretær: Ingen forslag fra salen, og det mangler fortsatt etter valget noen som kan ta
denne stillingen. Valgkomiteen hadde bedt styret finne en kandidat, noe som er lite
ønsket. Det ble foreslått at den nye valgkomiteen legger fram forslag til styret så fort
som mulig, som tar en beslutning for kandidaten. Dette ble godkjent av landsmøtet.
Inntil valgkomiteen stiller med ny kandidat, fortsetter Jan Stenløkk som midlertidig
sekretær.
Kasserer: Her hadde valgkomiteen ingen andre forslag enn Knut E. Larsen, men det
var benkeforslag fra Thor Sørlie (Halden) på Bjørn Otto Hansen (Drammen og Omegn
Geologiforening). Bjørn Otto kunne ta denne jobben dersom Knut E. tok STEINjobben. Bjørn Otto Hansen ble dermed valgt som kasserer.
Styremedlem: Turid Bjørnsen gjentok at hun hadde problem med å fortsette i vervet,
men ingen kandidater var foreslått, men benkeforslag på Vegard Evja fra Kragerø
(Vestfold Geologiforening) som hadde sagt seg villig, og han ble dermed valgt.
Leder: Jan A. Stenløkk (Stavanger geologiforening) ble valgt som leder.
Valgkomiteen: Peter Andresen (Telemark Geologiforening) tar over etter Jon Anders
Karlsen (Moss), mens Siw Brandal Godø (Ålesund) og Atle Michalsen (Fredrikstad)
fortsetter.
Styret og andre verv for NAGS 2009 ser dermed slik ut:
Leder: Jan Stenløkk (Stavanger):
Kyrkjeveien 10, 4070 Randaberg, tlf.: 51410826, Mail: jansten123@online.no
Nestleder: Hans Chr. Berntzen (Bergen): Mail: h-c-btz@online.no
Sekretær (midlertidig): Jan Stenløkk
Kasserer: Bjørn Otto Hansen (Drammen). Disponerer NAGS kto.: 22201021670,
konto for reisefordeling, 2220.10.51421: tlf.: 90187141, mail:
othansen@online.no
Styremedlem: Vegard Evja (Vestfold): tlf.: 95267634, Mail: vegard.evja@start.no
Revisor: Nils J. Abildgaard (Oslo), vararepresentant: Kari Larsen.
Valgkomite:
Peter Andresen (Telemark Geologiforening) - andresen_p@hotmail.com
Siw Brandal Godø (Ålesund) - siwbgodo@online.no
Atle Michalsen (Fredrikstad) - saltstien10@yahoo.no eller
atmi@fredrikstad.kommune.no

Bladet STEIN:
Ansvarlig redaktør: Thor Sørlie (Halden), tlf: 69186412, mobil: 90664992,
mail: kts@halden.net
Regnskapsansvarlig. Disponerer STEIN-kto.: 2220.16.68887: Knut Edvard Larsen:
mail: knut.edvard.larsen@c2i.net

Dermed var den formelle delen av landsmøtet slutt. Peter Andresen sa også takk for sin tid
som leder av NAGS.
Det var dermed klart for den sosiale og faglige delen av landsmøtet med omvisning og
orientering av Ole Nashaug om Mammuthuset. Dagen etter var det en ekskursjon til
Mjøsområdets geologi, med besøk på lokaliteter for Brumundalsandstein, tillitt (forsteinet
morene) og en forekomst med fossiler fra midtre ordovicium.

DELTAGERE PÅ NAGS’ LANDSMØTE I HAMAR 2009
NAVN

FORENING

Peter Andresen

Leder NAGS / Telemark GF og Vestfold GF

Hans Christian Berntzen

Nestleder / Bergen og Omegn Geologiforening

Jan Stenløkk

Sekretær / Stavanger geologiforening

Karin Maria Vethe

Kasserer NAGS / Vestfold Geologiforening

Turid Bjørnsen

Styremedlem NAGS / Moss og Omegn GF

Anne Britt Berntzen

Bergen og Omegn Geologiforening

Bjørn Otto Hansen

Drammen og Omegn Geologiforening

Harald Breivik

Sørlandets Geologiforening

Siw Brandal Godø

Ålesund og Omegn Geologiforening

Hilde Vestre

Ålesund og Omegn Geologiforening

Bjørn Soli

Hedemark Geologiforening

Rolf Bjørn Ridder Nielsen

Gjøvik og Omland Geologiforening

Ole Nashaug

Hedemark Geologiforening

Finn Solheim

Gjøvik og Omland Geologiforening

Stig Larsen

Vestfold Geologiforening

Henry Fredriksen

Sunnhordaland Geologiforening

Jan Erik Edvardsen

Moss og Omegn Geologiforening

Johannes Hanto

Oslo og Omegn Geologiforening

Reidar Andresen

Drammen og Omegn Geologiforening

Thor Sørlie

Halden Geologiforening

Ken Roger Olberg

Vestfold Geologiforening

KLUBBER OG MEDLEMMER UT FRA SISTE UTSENDING AV”STEIN”
Bergen og omegn geologiforening
Bergkrystallen Volda og Ørstad Geologiforening
Drammen og Omegn Geologiforening
Fensfeltet Geologiforening
Follo Geologiforening
Fredrikstad Geologiforening
Gjøvik og Omland Geologiforening
Gudbrandsdal Amatørgeologiske Forening
Halden Geologiforening
Harstad Geologiforening
Haugaland Geologiforening
Hedmark Geologiforening
Hå Stein og Geologiforening
Molde Steinforening
Moss og Omegn Geologiforening
Ofoten Amatørgeologiske Forening
Opdalitten
Oslo Geolologiforening
Rana Geologiforening
Sandnes Steinklubb
Sarpsborg Geologiforening
Stavanger Geologiforening
Steinklubben
Sunnfjord Geologiforening
Sunnhordland Geologiforening
Sørlandets Geologiforening
Telemark Geologiforening
Vestfold Geologiforening
Ålesund og Omegn Geologiforening

67
60
83
23
50
35
18
19
28
10
33
30
32
31
41
25
13
58
20
39
26
42
18
25
35
57
76
78
55

