PROTOKOLL FRA LANDSMØTE I NAGS 2017

Tilstede:
Vestfold Geologiforening, Sørlandet Geologiforening, Østfold Geologiforening, Haugaland
Geologiforening, Ålesund og Omegn Geologiforening, Follo Geologiforening, Norsk
Olivinsenter, Stavanger Geologiforening, Oslo Geologiforening, Moss og Omegn
Geologiforening, Buskerud Geologiforening,
15 delegater og 5 styremedlemmer tilstede, herav 11 stemmeberettigede.

For styret i NAGS:
Jan Stenløkk, Jon Artur Johannessen, Stig Larsen, Siw Brandal Godø, Per Skrefsrud

For magasinet STEIN:
Knut Edvard Larsen, Thor Sørlie

1.

Godkjenning av innkallingen
Innkalling godkjent med følgende merknader:
Evnt. forslag bør følge innkalling
Ved siden av selve innkallingspapirene var det i etterkant sendt ut
forslag til vedtektsendringer i skrivet "NAGS-nytt nr 2". Iflg § 6 i
vedtektene skal "Forslagene følger landsmøteinnkallingen". Det ble
derfor lagt frem for Landsmøtet om endringsforslagene kunne bli
godkjent som en del av innkallingen. Det ble votert over dette.
Landsmøtet godkjente med 10-1 stemme å godkjenne forslagene som
en del av innkallingen. Forslagene om vedtektsendring kan således
behandles på årsmøtet

2.

Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent uten merknad

3.

Valg av møteleder og referent
Møteleder – Knut Edvard Larsen, STEIN
Referent - Siw Brandal Godø, NAGS/ ÅOG
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4.

Landsstyrets årsberetning
Årsberetningen ble opplest og kommentert
Årsberetning er sendt ut, men det noteres at ikke alle har mottatt den.
Kommentar til at antall styremøter ikke er nevnt i årsberetningen
Vedtak: Årsberetningen ble godkjent med de kommentarer som kom frem
under behandlingen.

5.

Regnskap for NAGS 2016
Regnskapet ble opplest av kasserer med forklaring til de enkelte poster, og
viser et årsresultat kr.2.382,Vedtak: Regnskapet godkjent.

6.

Budsjett for 2017
Budsjettet for 2017 ble framlagt og vedtatt godkjent som arbeidsredskap

7.

NAGS Steintreff på Eidsfoss 2016 og 2017
Steintreffet 2016 ble gjennomgått og program for Steintreffet 2017 ble
gjennomgått.
-

Regnskapet for Eidsfoss ble gjennomgått, men pga. manglende bilag er det
ikke godkjent av revisor, men ble lagt frem til godkjenning av årsmøtet.
Styret jobber med endrede rutiner for bilagshåndtering.
Vedtak: Regnskapet tatt til etterretning og godkjent.

8.

Status for reisefordelingsfondet
Statutter for reisefordelingsfondet er uendra
Kr.8,- av hver medlemskontingent blir overført hit, for at det skal være mest
mulig like vilkår for alle foreninger å delta på NAGS landsmøte
Reisefordelingsfondet er pr.31.12.2016 på kr.14.959,-

9.

Medlemsbladet STEIN
Thor Sørlie og Knut Edvard Larsen var STEIN´s representanter og
gjennomgikk drift og regnskap 2016.
Det er styret i NAGS sitt ansvar å godkjenne regnskap og budsjett for
magasinet Stein som en del av NAGS.
Regnskapet for STEIN viser et overskudd kr.13.009,Vedtak: Regnskapet tatt til etterretning
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10.

Vedtektsendring for NAGS
Det var kommet inn to endringsforslag til vedtektene:
A) : Under paragraf 8 i vedtektene ønskes ett tilleggspunkt 14: «tid og

sted for neste landsmøte».
Landsmøtets behandling: «Tid og sted for neste landsmøte forsøkes

avklart så tidlig som mulig og informasjon om dette sendes klubbene
fortløpende».
Vedtak: Legges til § 8 i vedtektene: «tid og sted for neste landsmøte».

Enstemming.
B) Nytt pkt 8 i Vedtekter for reisefordelingsfondet: «for å få tildelt midler

må søker levere reiseregninger og krav innen 1. juni samme år».
Det var litt uklarheter om tillegget hørte til punkt 7 eller 8. Ulike
versjoner av vedtektene for reisefordelingsfondet synes å foreligge.
Styret ble bedt om å oppdatere versjonen som ligger på nags.net
Vedtak: Det legges til følgende setning i vedtektene for reisefordelingsfondet: "
«Tid og sted for neste landsmøte forsøkes avklart så tidlig som mulig og

informasjon om dette sendes klubbene fortløpende». Styret bes
innarbeide denne redaksjonelt i vedtektene. Enstemmig
De øvrige forslagene til endring av § 7 ble ikke tatt opp til votering, da de ble
trukket av forslagstiller. Til selve saken om valg, kommenterte Landsmøtet
følgende: Representanter og valgkomite må velges ut fra tilgang på personer som sier
seg villig til å sitte i styret og/eller valgkomite uavhengig av tilknytning

Vedtak:
De fremlagte forslagene om endringer i de samler-etiske reglene ble sendt tilbake
til styret, som se nærmere på saken og evt. Vurdere å fremme endringsforslag på
kommende landsmøte.
11.

Innkomne forslag
Under dette punktet behandles alle andre forslag (utenom vedtektsendringer)
som måtte ha kommet inn. I år forelå det ingen forslag

12.

Kontingent
Det forelå ikke noen forslag til endringer i kontingenten. Den forblir uendret.
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13.

Valg
Valgkomiteen la fram følgende forslag:
Leder: Stig Larsen, Vestfold Geologiforening (Ny , for 1 år)
Sekretær: Siw Brandal Godø, Ålesund og Omegn Geologiforening (Gjenvalg
for 2 år)
Styremedlem: Johannes Vik Seljebotn, Norsk Olivinsenter (Ny for 2 år)
Nestleder: Per Skrefsrud, ikke på valg 2016-2017 (på valg 2018)
Kasserer: Jon Artur Johannesen, ikke på valg 2016-2017 (på valg 2018)
Revisorer:
Revisor - Astrid Haugen. ikke på valg (2016-2017 (på valg 2018))
Vararevisor – Niels Abildgaard. ikke på valg (2016-2017 (på valg 2018))
Det ble fremmet benkeforslag på ledervervet med at Jan Stenløkk fortsetter,
og det ble bedt om skriftlig valg. Dette ble gjennomført med 11
stemmeberettigede:
Siw Brandal Godø og Harald Breivik forestod opptelling av stemmer med
følgende resultat:
Jan Stenløkk – 8 stemmer
Stig Larsen – 1 stemmer
Blankt
– 2 stemmer
Jan Stenløkk ble gjenvalgt som leder med 8 imot 1 stemme. 2 stemte blankt.
Stig Larsen ble bedt om å fortsette som styremedlem, men valgte å trekke seg.
Johannes Vik Seljebotn ble enstemmig innvalgt som nytt styremedlem.
Siw Brandal Godø ble enstemmig gjenvalgt som sekretær.
Styret for NAGS 2017 ser da slik ut:
Leder: Jan Stenløkk, Stavanger Geologiforening, gjenvalgt, 2017-2018
Nestleder: Per Skrefsrud, Follo Geologiforening 2016-2017 (på valg i 2018)
Kasserer: Jon Artur Johannessen, Sørlandet Geologiforening, 2016-2017 (på
valg 2018)
Sekretær: Siw Brandal Godø, Ålesund og Omegn Geologiforening 2017-2019
Styremedlem: Johannes Vik Seljebotn, Norsk Olivinsenter (2017-2019)
Valgkomiteen har bestått av:
Lillian Hedlund 2014-2016 (på valg i 2017)
Henry Fredriksen 2015-2017 (på valg i 2018)
Inge Hellebust 2016-2018 (på valg i 2019)
Henry Fredriksen har trekt seg frå valnemnda i perioden.
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Nytt forslag på valnemnd :
Lillian Larsen ble spurt om å stille ett år til i valnemnda, men takket nei.
Harald Breivik sa seg villig å stille som kandidat, og følgende valnemd ble
enstemmig valgt.
Harald Breivik 2016-2017 (på valg 2018)
Inge Hellebust 2016-2018 (på valg 2019)
Per Nærbø
2017-2019 (påvalg 2020)

14.

Avslutning av det ordinære landsmøtet

Årsmøtet slutt!
Ålesund 30.04.2017
Siw Brandal Godø
Referent.
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