PROTOKOLL FOR NAGS ÅRSMØTE 27.04.2019
Avholdt i Buskerud Geologiforenings lokaler i
Solbergelva v/Drammen.

1.

Godkjenning av innkallingen
Innkalling godkjent

2.

Godkjenning av dagsorden
Dagsorden godkjent

3.

Valg av møteleder og referent
Møteleder: Johannes Hanto
Referent: Siw Brandal Godø

4.

Landsstyrets årsberetning
Jan Stenløkk gjennomgikk årsberetningen for 2018. 4 foreninger gikk ut i 2018,
noe som reduserer medlemstalet med ca 150 medlemer.
Imidlertid har det vært interesse fra Ytre Nordfjord om å starte ny forening.
På bakgrunn av uforutsette situasjoner har det ikke vært mulig for styret i NAGS å
avholde formelt styremøte i 2018.
NAGS ber hvert år sine medlemsforeninger om å sende inn sine årsmeldinger og
referat fra sine årsmøter. Årsmeldingene har til hensikt å se hva som skjer rundt i
landet og å være til inspirasjon for andre. Det er få som følger denne
oppfordringen. Det som er
er mer viktig er at NAGS styre og STEIN til enhver tid
harr oppdatert oversikt over de lokale styrer og kontaktpersoner.
Vedr. STEIN så er det Buskerud Geologiforening som har vært ansvarlig for
utsending.
Flere foreninger har interesse av å få NAGS-kortet,
NAGS
og siste landsmøte viste stor
interesse for at dette tilbudet skal beholdes. Kortet skal vise at innehaveren følger
de samleretiske retningslinjene til NAGS, og kortet gir gratis adgang på enkelte
arrangementer og rabatt i noen butikker.
Nytt av 2019 vil være at alle lokale foreninger tilslutta NAGS vil få tilsendt mal
for å kunne lage NAGS-kortet
NAGS kortet selv til sine medlemmer. Kortet skal selvfølgelig
ikke utdeles før det foreligger gyldig kontingent.

Leder:: Jan Stenløkk, Stavanger Geologiforening, gjenvalgt, 2009-2019
Nestleder:: Johannes Vik Seljebotn, Norsk Olivinsenter (2017-2019)
(2017
Kasserer:: Jon Artur Johannessen *, Sørlandet Geol.f.,
Sekretær:: Siw Brandal Godø, Ålesund og Omegn Geologifor. (2010-2019
(2010 2019 )
Styremedlem:: Johannes Vandaskog (2018-2010)
(2018
* Ikke på valg, men fortsatte etter Per Skrefsruds bortgang.
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Revisor - Finn Salvesen fra Lillesand 2018-2020
Vararevisor – Astrid Haugen 2018-2020
Valgkomitéen:
Inge Hellebust 2016-2018 (på valg 2019)
Per Nærbø
2017-2019 (på valg 2020)
Tor-Arne Jensen, Ofoten 2018-2021
Vedtak: Årsmelding ble godkjent

5.

Regnskap for NAGS 2018
Jon Artur Johannessen gikk inn som vikar til kasserervervet da Per Skrefsrud
døde i aug-2018. JAJ har ført regnskapet for 2018 og la det fram for årsmøtet.
Regnskapet viser et overskudd for 2018 kr.4.151,Vedtak: Regnskapet godkjent v/akklamasjon

6.

Budsjett for 2019
Jon Artur Johannessen la fram og gjennomgikk budsjett for 2019. Budsjettet er et
arbeidsredskap for styrets arbeid gjennom året. Budsjettet viser et forventa
underskudd for 2019 kr.5.035,- med bakgrunn i lavere medlemskontingenter og
ny fordelingsnøkkel for Steintreffet på Eidsfoss.
Vedtak: Med bakgrunn i at NAGS har midler i bank, ble budsjettet for 2019
godkjent av årsmøtet.

7.

NAGS Steintreff på Eidsfoss 2018
Steintreffet er et samarbeid mellom NAGS, Buskerud Geologiforening og
Vestfold Geologiforening. Det er Buskerud og Vestfold som bærer de største
arbeidsfordelingene ved dette arr. noe som fordeling av inntekter i 2018 viser
Steintreffet 2018 gikk med kr.27.226,- i overskudd med følgende fordeling::
Vestfold kr.10.125,Buskerud kr.10.125,NAGS
kr. 6.750,Stig Larsen orienterte om aktiviteter under Steintreffet 2018 som hadde i overkant
av 2000 besøkende.
Jubileumsmiddag
Utstilling av Larvikitt v/Martin Kuhn
Utstilling v/Lund´s Labrador
Barneaktiviteter
Tombola og loddsalg
Riksdekkende TV-reportasje
Vedtak: Informasjon ble tatt til orientering

8.

Status for reisefordelingsfondet
Kr.8,- av hver medlemskontingent går til reisefordelingsfondet som gis til
deltakere på årsmøtet som bor mer enn 100 km unna landsmøtested
Reiseregninger må sendes kasserer innen 1.juni.
Kjøregodtgjørsle er satt til kr.3,- pr km ved egen bil
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9.

Medlemsbladet STEIN
Thor Sørli gikk gjennom bladet Stein´s aktiviteter og informerte om Stein´s
ærespris, som gis til noen som har jobba aktivt for steinmiljøet samt at det må
være levert 1 artikkel til bladet STEIN
Det er vurdert å gå over til A4-format på bladet, en må foreta en analyse over
kostnader og utvikling av flere artikler. Klubbene må dekke de ekstra kostnader
dette evnt medfører. Ca kr.20,- pr.år (4 nr pr.år, dvs ca kr.5,- pr.nr.)
Det er redaksjon i STEIN i samarbeid med NAGS styre som evnt må ta denne
avgjørelsen.
Stein har 1049 faste lesere pr.31.12.2018. Fordelingen er slik: 731 medl i 22
foreninger, 258 løsabonnenter (herav 37 svenske)
Det er også ønske om å kunne distribuere STEIN som direktemedlemskapet.
Vedtak: Informasjon er tatt til orientering
Knut Edvard Larsen gjennomgikk regnskapet for 2018 som viser et overskudd
kr.30.256,47
Portoendring gjør at STEIN nå koster kr.133,- pr medlem/abonnent.
Vedtak: Regnskapet godkjent.
Knut Edvard gikk deretter gjennom budsjettet for 2019 som ble tatt til
informasjon.
Stein´s redaksjon har vurdert å legge om formatet av bladet til A4. Selv om dette
er en teknisk vurdering av Stein´s redaksjon og NAGS styre, ble det likevel
foretatt en avstemming
11 stemmeberettigede er tilstede for 11 foreninger,
Forslaget om A4-format ble enstemmig vedtatt med 11 stemmer.
Vedtaket medfører økning i pris på STEIN fra 2020

10.

Vedtektsendring for NAGS
Samleretiske regler er revidert i 2018. med unntak av at ekslusjon av medlemmer
er det de lokale foreninger som evnt må gjøre. Dette gjelder da ved
miljøkriminalitet og annen oppførsel som skader amatørgeologien.

11.

Innkomne forslag
Det har kommet inn forslag fra Buskerud Geologiforening:

Sak 1
Buskerud Geologiforening ber om at NAGS, v/leder, orienterer/redegjør for
paraplyorganisasjonens aktiviteter i det året som har gått og leders tanker for inneværende år.
Svar til årsmøtet fra NAGS leder:
Jan Stenløkk redegjorde for aktivitet i 2018. Selv om det ikke har vært fysiske
styremøter i 2018, har det vært utført utadretta virksomhet i lokale miljøer. NAGS har
henvendelser både direkte til styret og indirekte via Facebook. Medlemmene i de lokale
foreninger mangler engasjement for NAGS. Det har også kommet henvendelse fra Ytre
Nordfjord om hvordan starte en geologifoing.
Sammen med resten av styret beklager JS at situasjon for 2018 tilsynelatende har vært
noe passiv, pga uheldige omstendigheter med flere, men hele styret regner med at det for
3

2019 vil bli en bedre «hverdag» for alle som gjør at det på ny kan settes fokus på
amatørgeologien.
Sak 2
Buskerud Geologiforening ber medlemsforeningene ta stilling til en eventuell avvikling av
NAGS som vår paraplyorganisasjon
Ingen begrunnelse er gitt.
Sak 2 ble trekt med bakgrunn i god nok beskrivelse av sak 1.
Følgende ble likevel kommentert: Dersom NAGS blir lagt ned så blir også bladet
STEIN lagt ned.

Det har kommet forslag fra Vestfold Geologiforening:
Vestfold geologiforening: presisering og endring til paragraf 6: LANDSMØTET
Dagens ordlyd:
Landsmøtet er NAGS' høyeste organ og består av landsstyret og 2 medlemmer fra hver
av de tilsluttede foreninger, minst en fra styret - helst lederen. Hver forening har kun en
stemme. Landsstyret har ikke stemmerett.
Følgende tekst ønskes tatt inn:
Dette betyr da at de som sitter i Landsstyret IKKE kan representere sine foreninger og
benytte seg av stemmeretten til lokalforeningen.
Begrunnelse
Teksten er ønsket forandret for å sikre at styret i landsorganisasjonen skal oppleves som
habilt i avstemningssaker.
(Styret mener paragraf 6 går på stemmerett som landsstyrets representanter, og ikke
deres evt. funksjon som lokallags representanter. Det er da å forstå slik at VGF ikke bør
presisere para 6, men ha et tillegg, der de som sitter i landsstyret ikke kan stemme på
vegne av sin lokale forening).
Det ble foretatt avstemming med 11 stemmeberettigede.
Antall stemmer for den gamle ordlyden i §6: 10
Antall stemmer for endring av ordlyden i §6: 1
Forslag fra Østfold Geologiforening
Østfold Geologiforening ønsker at NAGS tar opp til behandling et forslag om å avholde
landsmøte hvert annet år.
Bakgrunn for forslaget:
Vi blir en mindre og mindre organisasjon og presset på de få som fortsatt vil ta verk i den
enkelte forening, blir stadig større. Ved å ha Landsmøtet 2.hvert år blir den enkelte forenings
utgifter til delegater mindre, og flere foreninger kan ha råd til å sende utsending. Ved å
avholde landsmøte annen hvert år, kan det andre året brukes til andre tiltak, f.eks: - Kurs Fellesarrangement (familietur med steinleting og sosiale arrangement lagt til sommeren).
Styret i NAGS frem til Landsmøtet i 2020 kan sørge for nødvendige tiltak i forb. med
valgordninger og enkelte andre saker som må gjøres om. Kanskje skal alle styrets medlemmer
sitte i to år og at hele styret velges på nytt etter 2 år?
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Svar til Østfold og årsmøtet:
Styret i NAGS har diskutert forslaget og kommet fram til at dette er et forslag som kan
vurderes for framtida. Slik situasjonen har vært i 2018 må vi i 2019 fokusere på at styret
får tillit til arbeidsro og sette dagsorden slik vi alle kan være gode ambassadører for
NAGS.
Saken vil bli gjennopptatt på neste årsmøte med en konsekvens-analyse fra NAGS styre.
Det ble foretatt avstemming blant 11 stemmeberettigede:
Antall stemmer for å godkjenne forslaget til Østfold: 9
Antall stemmer som var imot forslaget til Østfold: 1
Antall stemmer som var blank: 1
Østfold Geologiforening vil at det skal åpnes for direkte medlemskap i NAGS.
Vi ønsker at Landsmøtet diskutere dette på dette landsmøtet og, ved tilslutning, be styret i
NAGS å undersøke/utrede muligheten for dette.
Bakgrunn for forslaget:
Det tynnes ut i rekkene av samlere og foreninger legges ned.
a) For å holde i på medlemmene som opplever at moderforeningen måtte legges ned, og
unngå at de «tvinges» til å melde seg inn i andre foreninger, vil det være en stor fordel at
enkeltsamlere kan inneha et direktemedlemsskap i NAGS.
b) For samlere fra områder som ikke har en geologiforening i nærheten og som ønsker å være
medlem / en del av en landsorganisasjon i forhold til samleretiske regler, fellesskap o.l., vil et
direkte medlemskap i NAGS være eneste mulighet.
Svar til Østfold og Årsmøtet:
Det er ønskelig fra årsmøtet at det påtroppende styret kan jobbe videre med muligheten
for enkeltmedlemskap, og legger frem en konsekvens-analyse for dette på neste årsmøte.
Valgperiode
Det er kommet forslag om at NAGS leder velges for to år om gangen (altså ikke ett som i dag)
Svar: Det må utredes fordeler og bakdeler med dette ihht NAGS fremtid og kan
legges fram som en konsekvens-analyse på neste årsmøte i 2020.
12.

Kontingent
Kontingent forblir uendra for 2019.
Med bakgrunn i endra format til bladet STEIN er det forslag om å øke kontingent
med kr.20,- fra 2020.
Avsetning til reisefordelingsfodet forblir uendra med kr.8,- pr. medlem
Vedtak: Kontingent økes fra 2020 med kr.20,-

13.

Valg
Valgnemnda la fram sin innstilling til styresammensetning for 2019

NAGS styre:
Leder: Johannes Vik Seljebotn 2018-2020
Nestleder: Johannes Vandaskog 2019-2020
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Kasserer: Jon Erik Eriksen, Harstad 2019-2021
Sekretær: Siw Brandal Godø, Ålesund og Omegn Geologiforening (2010-2021)
Styremedlem: Thor Sørli , Østfold (midlertidig valg)
(Thor Sørli gikk inn som midlertidig styremedlem inntil en finner noen som takker ja til
vervet for hel periode).

Revisor:
Valg av revisor; Kasserer gis fullmakt å finne en revisor i sitt nærområde for enklere
samarbeid ihht revisjonen.
Vara-revisor: Astrid Haugen, Oslo 2018-2021
Valgkomitéen:
Per Nærbø
2017-2019 (på valg 2020)
Tor-Arne Jensen, Ofoten 2018-2021
Inge Hellebust 2016-2022
14.

Avslutning av det ordinære landsmøtet

Landsmøtested 2020
Alternativer:
Kristiansand, Sørlandets Geologiforening 50 år.

Informasjon om Steintreffet på Eidsfoss 2019
-

Bruken av UV-lys, Containeren tas i bruk til dette formål

-

Tombola/Informasjon er bemannet

-

Barneaktiviteter er bemannet

-

Stands er fullbooka

-

Kjøkken mangler bemanning

Godøy 05.05.19
Referert av
______________________
Siw Brandal Godø
Sekr. NAGS
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