Lørdag kl. 12:00 30.okt 2021
Landsmøte i NAGS i LO-huset, OSlo

Protokoll

Presentasjon rundt bordet av tilstedeværende.
14 fremmøtte med 6 stemmeberettigede
Styret i NAGS:
Chris Gøran Holstad, Oslo Geologiforening/Vestfold Geologiforening
Astrid Haugen, Oslo Geologiforening
Siw Brandal Godø, Ålesund og Omegn Geologiforening
Thor Sørlie, Østfold Geologiforening
Jon Erik Eriksen, Harstad Geologiforening – Stemmeberettiget
Foreninger:
Oslo Geologiforening – Finn Omholt Jensen, stemmeberettiget
Ålesund Geologiforening- Per Jakob Desserud, stemmeberettiget
Vestfold Geologiforening- Stig Larsen, stemmeberettiget
Hedmark-Ole Nashoug, stemmeberettiget
Østfold Geologiforening-Jan Strebel, stemmeberettiget
Harstad Geologiforening-Jon Erik Eriksen, stemmeberettiget
Observatører:
Kåre O.Godø-Ålesund, Lillian Larsen-Vestfold, Terje Axelsen-Vestfold

1.

Godkjenning av innkallingen
- Godkjent, (ble utsendt med 9 ukers varsel).

2.

Godkjenning av dagsorden
- Godkjent

3.

Valg av møteleder og referent
- Referent Siw Brandal Godø
- Møteleder Chris Gøran Holstad

4.

Landsstyrets årsberetning for 2020
Årsberetningen korrigeres: Vedtak om direktemedlemskap ligger ikke ved referat
for 2020, Saken ble utsatt til fysisk møte kunne gjennomføres.

5.

Regnskap for NAGS 2020
Ny revisor, årsresultat kr.8762,- Forventa underskudd kr.16.000, Steintreffkonto inneholder ca 16000,Rana Geologiforening har gått ut, Moss Geologoforening melder seg ut, Oppdalitten
Geologiforening er nedlagt, Bergkrystallen i Volda er nedlagt.
Årsberetning Godkjennes.

6.

7.

Budsjett for 2021 – Godkjent
Budsjett er styrets arbeidsredskap og er kun retningsgivende
NAGS Steintreff på Eidsfoss 2020
Ingenting å referere

8.

Status for reisefordelingsfondet
Pr.31.12.2020 inneholder fondet Kr.7013,50

9.

Medlemsbladet STEIN.
Thor Sørlie refererer: Priser på annonser har ikke vært endret siden 2008
Adresseendringer hos medlemmer i klubbene MÅ innrapporteres til STEIN for å
unngå returer som medfører ekstrakostnader til ny utsendelse.
Nedgang i enkelt abonnenter er at vi ikke lenger kan ha svensk konto pga
hvitvaskingsreglene.
Det oppfordres til å fremme ildsjeler til Bladet Steins ærespris. Overskudd i 2020
kr.3133,- Bladet STEIN trenger ny revisor
Rapporten tas til Orientering

10.

Vedtektsendring for NAGS
Direktemedlemskap vedtas enstemmig med 6 stemmer.
Direktemedlemskap skal være for de som ikke har mulighet for å være medlem
i en forening, lange geografiske avstander o.l. Prisen for direktemedlem skal
tilsvare en normalkostnad for medlemskap i nærmeste forening.
Geografiske forskjeller/avstander er variert i landet vårt og det må ta hensyn til
dette.
Overskudd/differanse mellom kostnader i STEIN og innbetalt beløp, skal gå inn
til NAGS som kan bruke midlene til f.eks understøttelse og bistand til foreninger
som sliter/har behov for bistand.

11.

Innkomne forslag
– Innkomne forslag gjelder forslag til vedtektsendringer i pkt.10
- Dagsorden må ryddes ihht vedtekter før neste landsmøte. Posten «Valg»
står ikke i gjeldende vedtekter

12.

Kontingent
Ingen endring i kontingent

13.

Valg
Det sittende styret har gitt forslag til valgkommitéen om å sitte til neste ordinære
landsmøte i april 2022. Dette ble godkjent av Inge Hellebust fra valgnemnda, de
andre forholdt seg uten kommentarer.
Ny revisor til STEIN, det gis forespørsel til Ole Steinlein, Oslo. Landsmøtet gir
fullmakt til at styret jobber med dette.

14.

Avslutning av det ordinære landsmøtet

Landsmøtet avrundes med å fremsnakke hverandres foreninger og aktiviteter.
De fremmøtte foreninger fikk taletid og fortalte om egne erfaringer med drift og rekruttering.
Landsmøtested 2022 ikke valgt
Etter møtet gikk de fleste til «Olivia» på Østbanehallen, der det ble sosialt samvær og løs prat.
Tingvoll 01.12.2021
Siw Brandal Godø
referent

