
Referat fra landsmøtet for Norske 

Amatørgeologers Sammenslutning i  

Kristiansand 10. april 2010. 
 

Referent:  Jan Stenløkk 

Deltagere: 

Bergen:  Hans Chr. Berntzen og Anne-Britt Berntzen 

Drammen:  Bjørn Otto Hansen 

  Reidar Andresen 

   Trond Lindseth (STEIN)  

Halden:  Thor Sørlie (STEIN) 

Haugaland:   Johannes Vandaskog  

Sørlandet:  Harald Breivik 

Oslo:   Johannes Hanto  

Sunnhordland: Henry Fredriksen  

Stavanger:  Jan Stenløkk  

Telemark:  Alf Olav Larsen  

Vestfold:  Stig Larsen    

Ålesund:  Siw Brandal Godø, Kåre O. Godø og Hilde Vestre 

 

Landsmøtet ble holdt på Agder naturmuseum, etter invitasjon fra Sørlandets 

geologiforening. Frikstad fra museet ønsket landsmøtet velkommen, og holdt 

ellers åpent for oss.  

 

Den formelle delen av landsmøtet begynte, med følgende punkter: 

 

1. Godkjenning av innkallingen til landsmøtet. Dette var sendt på papir 

og på e-mail til alle lokalklubber, samt lagt ut på NAGS internett i 

forkant. 

2. Godkjenning av dagsorden – ingen kommentarer. 

3. Valg av møteleder og referent. Harald Breivik valgt til møteleder og 

som referent ble valgt sekretær Jan Stenløkk. 

4. Landsstyrets årsberetning ble delt ut og lest opp av leder. Mindre 

korreksjoner blir rettet opp, og revidert og godkjent årsberetning 

legges på NAGS nettsider og sendes alle lokalklubber.  

Kommentar om NAGS kort: Annonsene i STEIN viser hvem som gir 

rabatter. F. eks. Ålesund bruker kortet for å vise når de skal inn på 

anleggsområder etc. 



Det lages nå helt nye NAGS kort årlig (altså ikke oblater). Viktig at 

klubbene sender bilde med navn av de som skal ha til 

jansten123@online.no 

5. Regnskap for NAGS 2009 ble delt ut.  Kasserer gikk gjennom 

regnskapet for 2009 og sammenlikning med 2008. Det har vært et 

godt driftsresultat, og foreningen hadde ved årsskiftet 22 920 kr i 

overskudd og egenkapital på 31 173 kr. Dette er uten 

reisefordelingsfondet, som ikke inngår i NAGS regnskap direkte. 

Revisjonsrapporten ble gjennomgått, og regnskapet ble godkjent. 

6. Budsjett for 2010 ble delt ut og gjennomgått av kasserer.  NAGS 

kontingent er regnet som 30 kr, minus 8 kroner for 

reisefordelingsfondet. Årsresultatet for 2010 er estimert til 3500 kr. 

Ingen kommentarer ble lagt fram. 

7. NAGS Steintreff på Eidsfoss 2009 og 2010.  

Stig Larsen ga et referat fra treffet i 2009, som foregikk i vante 

former. Ca 2000 mennesker var innom, og til tross for dårlig vær, var 

det et vellykket treff. Tombola er beste inntekt fra treffet (som har 

gratis inngang), og alle utstillere oppfordres til å gi gevinster. NAGS 

får 25%  av treffets inntekter, som får ca 20 000 kr totalt i overskudd. 

Deltagelse fra NAGS sees fortsatt som viktig, i dette samarbeidet med 

Vestfold og Drammen geologiforeninger.   

For 2010 er det ikke helt bestemt mht tema eller detaljert innhold. Det 

er pr i dag påmeldt 33 utstillere. Toalett- og dusjforhold er bedret for 

2010. Det ble nevnt at NAGS burde ha en tydelig stand (STEIN, 

informasjon, bilder, etc).  

Regnskapet for treffet for 2010 og videre fremover bør legges fram på 

NAGS landsmøte. 

8. Evt. arrangement av Nordisk stein- og mineralmesse 2010.   

Ingen har meldt interesse for å arrangere dette. Siste NAGS messe 

som ble gjennomført var i Bergen 1988, der NAGS garanterte 

økonomien. På mange måter er dett erstattet av Eidsfossmessa. Dette 

punktet i formell dagsorden ble besluttet droppet, og forslag om dette 

legges fram på landsmøtet i 2011. Evt. blir det en endring både i 

statuttene for reisefordelingsfondet og dagsorden for landsmøtet. 

9. Status for reisefordelingsfondet. Kasserer viste til utdelt regnskap. 

Ved årsskiftet var kassebeholdningen på 8228 kr.    

10. Medlemsbladet STEIN.  

Arbeidet foredeles mellom Thor Sørlie, Trond Lindseth og Knut 

Edvard Larsen. 



Thor Sørlie delte ut regnskap og budsjett for bladet. Overskuddet er ca 

20 000 kr, men er sårbart for økte kostnader ved trykking, porto, færre 

abonnementer eller annonseinngang. Han ga en gjennomgang av 

arbeidsgangen, og viste til god stofftilgang og jevnt over god 

økonomi. Revisjonsrapporten ble gjennomgått, og regnskapet ble 

godkjent.  

Det er et sterkt ønsket at flere sender innlegg til bladet, og da særlig 

kortere artikler på 1-2 sider for å få et bredere spekter på bladets 

innhold. Både større artikler og spesialnummer er planlagt fremover.  

Knut Edvard gjør en stor jobb med å holde medlemsliste à jour. 

Tilbudt om direkteutsending (fra Bergen geol.f.) av STEIN er 

populært og økende. Klubber som ikke benytter seg at dette 

oppfordres til å la bladet bli sendt ut direkte, da dette er billigere og 

raskere enn at klubbene selv sender ut.  1087 foreningsmedlemmer 

samt noen løsabn. , og det er et opplag på 1800 eksemplarer.  

Etter Claus Hedegaard sin bortgang, er det ikke mange medlemmer i 

Danmark, og dette markedet bør undersøkes nærmere. Det er for øvrig 

også tenkt å promotere bladet ytterligere. 

Bladet STEIN er nå utmeldt av fagpressen, ref. årsmøtevedtak i 2009. 

Lokalklubbene oppfordres til å prøve å selge inn bladet til deres lokale 

biblioteker og skoler. 

11. Vedtektsendringer for NAGS: Ingen forslag var kommet inn.   

12. Innkomne forslag: Ingen forslag var kommet inn.  

13. Kontingent: Det ble diskutert evt. behov for ekstra egenkapital for 

fremtidige prosjekter, men det er ingen akutte behov for å endre 

kontingenten til NAGS. Denne holdes derfor uendret.  

14. Valg.  

Valgkomiteen har bestått av Peter Andresen (Telemark 

geologiforening), Siw Brandal Godø (Ålesund) og Atle Michalsen 

(Fredrikstad).  

 

På valg er:       

Sekretær (stillingen har vært ubesatt i 2009, men administrert av 

leder). Siw Brandal Godø ble foreslått og valgt for ett år da første året 

har vært administrert av leder (normal periode er to år). 

Nestleder Hans Chr. Berntzen ble gjenvalgt for 2 nye år. 

 

Valgkomiteen for 2011:  



Valgkomiteen gjelder for tre år, med ett medlem på valg hvert år.  Siw 

Brandal Godø (Ålesund) forlater valgkomiteen pga styreverv, og 

erstattes av Hilde Vestre (Ålesund). Peter Andresen (Telemark 

geologiforening) sitter to år til og Atle Michalsen (Fredrikstad) 

kommer på valg i 2011.       

15. Avslutning av det ordinære landsmøtet. 

16. Informasjon om ”Bjørneparken” i Flå, Hallingdal ved Stig Larsen. 

17. ”Stein og barn”. NAGS planlegger å styrke arbeidet rettet mot barn.  

Blant annet er det planlagt et hefte, enten som særhefte av STEIN eller 

eget hefte.  

 

En lysestake laget i råstein av skriftgranitt fra Iveland ble gitt alle delegatene fra 

Sørlandets geologiforening.  

Landsmøtedeltagerne kunne signere en hilsen til Torgeir Garmo som har 25-års 

jubileum for Fossheim Steinsenter. Kortet blir tatt med av Thor Sørlie og Trond 

Lindseth, som skal opp til Lom på jubileet.  

Det ble gitt en omvisning på Agder naturmuseum. Dagen etter, søndag, var det 

besøk på Søgne zoologiske museum, Iveland kommune sin mineralsamling og 

til slutt i Setesdal Mineralpark.  

 

Styret sammensetning for 2010: 

Leder: Jan Stenløkk (Stavanger): Kyrkjeveien 10, 4070 Randaberg,  

tlf.: 5141 0826, Mail: jansten123@online.no 

Nestleder: Hans Chr. Berntzen (Bergen): Mail: h-c-btz@online.no 

Sekretær: Siw Brandal Godø, mail: siwbgodo@live.no 

Kasserer: Bjørn Otto Hansen (Drammen). Disponerer NAGS kto.:  

22201021670, konto for reisefordeling, 2220.10.51421: tlf.: 9018 7141.  

Mail: othansen@online.no 

Styremedlem: Vegard Evja (Vestfold): tlf.: 9526 7634.  

Mail: vegard @eisfossrock.com (NB: ny mailadresse) 

Revisor: Nils J. Abildgaard (Oslo), vararepresentant: Kari Larsen. 

 

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 
 


