Referat fra NAGS landsmøte 2016
Ålesund 23-24.april 2016

Ålesund og Omegn Geologiforening hadde reservert overnatting på Scandic Parken Hotel for
utsendingene til møtet.
I samarbeid med NAGS, var Ålesund og Omegn Geologiforening vertskap for årets
landsmøte som ble gjennomført i foreningens lokaler i Ålesund.
Det var planlagt en geologisk byvandring for å forflytte delegaten fra hotellet til møtelokalet,
men 15 cm nysnø lørdag morgen satte en stopper for dette og biltransport ble arrangert.
Før landsmøtet tok til, ble vi i klubblokalet ønsket velkommen av Per Desserud, og vi ble
servert lunsj som foreningens medlemmer hadde stått for.
Landsmøtet foregikk uten de store overraskelser. Medlemsantallet har vært stabilt og
økonomien er stabil, og det samme er de medlemmer som møter på landsmøtet.
Det ble diskutert diverse tiltak for å gjøre NAGS og de lokale klubbene mer attraktivt for nye
medlemmer. Turer ble foreslått, foredrag som kan brukes for å fremme NAGS, og det ble
diskutert evnt om nye samarbeidsparter og turguider som vi kan benytte oss av.
Steintreffet på Eidfoss 2016 ble også diskutert og vi drar samme linje som treffet 2015.
Fredag og lørdag kveld blir det grilling på stranda. Nytt i 2016 er falggermusvandring på
området.
Mineraltreff på Holms Hotel som første gang ble arrangert i 2015 vil også være en del av
NAGS satsning i 2016. Her vil Jan Stenløkk og Jon Artur Johannessen være tilstede som
representanter for NAGS. Det er viktig at NAGS har en rolle på de arrangement som finner
sted.
Valget ble forestått ved leder i valgnemnda, Per Skrefsrud fra Follo Geologiforening. Jan
Stenløkk ble gjenvalgt som leder og Jon Artur Johannesen ble gjenvalgt som kasserer. Valg
på nestleder bød i år på to kandidater: Per Skrefsrud fra Follo og Stig Larsen fra Vestfold.
Skriftlig valg ble fremma og foretatt og Skrefsrud fikk flertallet av stemmene.
Etter at møtesakene var over ble delegatene behørig skysset tilbake til hotellet.
På søndag var det planlagt utflukt til en forekomst av Unakitt på Godøya. Men nye 15-20 cm
snø søndag morgen gjorde dette til «plan B». Godøya har mye å by på så ÅOG loset
deltakerne gjennom Godøyas historie og en tur til Alnes og opp i fyrtårnet ble det også.
Noe Unakitt ble funnet i fjøresteinene og ble nok med noen hjem.
I en del av det lokale kystmuseet ble det servert lunsj til alle, før siste del av reisen som gikk
til Vigra flyplass.
Nok et landsmøte er over og vi gleder oss til neste gang storfamilien møtes.
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