REFERAT

LANDSMØTE I NAGS
Sted:

Isegran i Fredrikstad

Tid:

21. – 22. april 2018

Tilstede:

Fra NAGS’ landsstyre: Jan Stenløkk
leder
Jon Artur Johannessen kasserer
Fra STEIN:

Thor Sørlie
Knut Edvard Larsen

redaktør
kasserer

Fra foreningene: 15 delegater. 12 foreninger var representert (Follo ved fullmakt).
Deltagerliste følger vedlagt.
NAGS' landsmøte ble i år holdt i maritime og historiske omgivelser på vakre Isegran i Fredrikstad, i
nyere tid kjent fra tv-serien Anno, som ble spilt inn her høsten 2015. Vi begynte med en velsmakende
lunsj i Kafé Magasinet, som ligger i det gamle minemagasinet. Deretter fikk vi en omvisning i
Fredrikstad og Omegn Geologiforenings trivelige klubblokaler, som ligger i 2.etg. over kafeen. Så gikk
vi over i en bygning som kalles Annekset, hvor forhandlingene skulle finne sted.
Jan Stenløkk åpnet møtet og ønsket velkommen. Han takket Fredrikstad og Omegn Geologiforening
for at de var vertskap.
1. Godkjenning av innkalling: Innkallingen ble godkjent.
2. Godkjenning av dagsorden: Dagsorden ble godkjent.
3. Valg av møteleder og referent: Jon Artur Johannesen ble valgt til møteleder, og Jan Strebel til
referent.
4. Årsberetning for 2017: Jan Stenløkk leste opp en kladd av årsberetningen, i mangel av den
endelige versjonen. Han supplerte muntlig underveis. Årsberetningen kunne følgelig ikke
formelt godkjennes av Landsmøtet. Den endelige versjonen vil bli sendt ut til foreningene, og
vil også bli lagt ut på hjemmesiden til NAGS.
5. Regnskapet for 2017: Jon Artur gikk gjennom regnskapet. Det viser et underskudd på kr.
1 908,80. Sum egenkapital og gjeld er kr. 65 852,70. Astrid Haugen leste revisjonsberetningen. Regnskapet ble godkjent.
6. Jon Artur gikk også gjennom budsjettet for 2018, som viser et underskudd på kr 4 000,-.
Budsjettet ble godkjent.
7. Stig Larsen gikk gjennom Steintreffet på Eidsfoss i 2017, som var nok et vellykket treff. Han
fortalte også om planene for 2018. Det er 20 års jubileum for Larvikitt som nasjonalstein, og
det vil bli markert på treffet. Det er imidlertid et stort problem med overnattingsplasser. Jon
Artur gikk gjennom regnskapet for treffet i 2017. Det viser et resultat på kr. 33 394,78.
Regnskapet er godkjent av revisor.
8. Status for reisefordelingsfondet: Jon Artur gikk gjennom økonomien i fondet.
9. Medlemsbladet STEIN: Thor Sørlie gikk gjennom rapporten for 2017, som var utdelt til
delegatene. Knut Edvard Larsen refererte regnskapet, som viser et overskudd på kr. 7 223,44.
Astrid Haugen leste revisjonsberetningen. Landsmøtet godkjente årsberetning, regnskap og
budsjett.

Deretter hoppet vi til punkt 13 på dagsordenen, Valget.
13. Harald Breivik fra valgkomiteen foredro valget. Jan Stenløkk tar ett år til som leder. Johannes
Vik Seljebotn sitter ett år til, og rykker opp som nestleder. Per Skrefsrud tar gjenvalg for to år,
og tar over oppgaven som kasserer. Siw Brandal Godø sitter ett år til. Johannes Vandaskog er
nytt styremedlem, for to år. Styret er uten varamedlem, og styret ble bedt om å forberede en
sak om utvidelse av styret med et varamedlem. Finn Salvesen fra Lillesand blir revisor for
NAGS og Eidsfosstreffet for to år. Astrid Haugen takket ja til valg som varamann til revisor, og
fortsetter for øvrig som revisor for STEIN. I valgkomiteen sitter Inge Hellebust til 2019 og Per
Nærbø til 2020. Tor-Arne Jenssen, Ofoten blir nytt medlem i valgkomiteen t.o.m. 2021.
Per Nærbø holdt en tankevekkende formaning om problemer med å finne tillitsvalgte.
Jan Stenløkk takket avtroppende kasserer Jon Artur Johannesen for lang og tro tjeneste, og
overrakte en gave.
Så tilbake til rekkefølgen:
10. Vedtektsendringer for NAGS: Forslag fra Sørlandets Geologiforeningen om noen
presiseringer i de samleretiske reglene, samt ny eksklusjonsparagraf. Forslaget er fremmet
på bakgrunn av at tidligere medlemmer, som nå er ekskludert, har forsynt seg grovt fra
forekomster ved hjelp av tungt utstyr. Det ble noe ordskifte før avstemning. Forslagene ble
vedtatt, eksklusjonsparagrafen med en liten presisering av ordlyden.
Forslag fra Sørlandets Geologiforening om at NAGS-kortet utgår. Det ble noe ordskifte før
avstemning. Forslaget falt.
Når det gjelder de andre forslagene som var kommet inn, ble det bestemt at de skal sendes
til styret, som skal forberede en gjennomgang av vedtektene på neste Landsmøte.
Lokalforeningene gis frist til 30. juni til å komme med innspill i denne anledning. Derefter vil
styret i NAGS lage utkast til nye vedtekter som sendes lokalforeningene innen 30.9.2018.
11. Innkomne forslag: Forslag fra Vestfold Geologiforening med innspill til handlingsplan for
NAGS. Stig Larsen innledet med å referere en prosess de hadde hatt rundt dette i foreningen.
Forslag fra Johannes Hanto om at det utarbeides en flyer som kan deles ut til steininteresserte. Den skal da vise til NAGS, og gi dem mulighet til å finne nærmeste forening. Deretter
fortsatte det med debatt, som ikke kan gjengis i alle detaljer. Nedenstående blir derfor bare
et kortfattet referat. Mye gikk på hvordan vi kan være synlige i samfunnet, og hvor mye
NAGS skal gjøre og hva foreningene må ta ansvar for selv.
Astrid Haugen fortalte at det nå er tre stillinger som ikke blir besatt på Geologisk Museum.
Rune Selbekk blir ikke erstattet. Jan Stenløkk fortalte litt om hva NAGS har foretatt seg i den
anledning, blant annet sendt brev til Naturhistorisk museum om situasjonen.
Thor Sørlie redegjorde for Follo Geologiforenings spesialavtale med bladet, samt om avtalene
som har vært om annonserabatt for de som ga korthavere fordeler.
Jon Artur holdt et innlegg hvor han kom med mange viktige synspunkter. Vi må huske på å
ikke slite ut tillitsvalgte slik at foreninger i neste omgang ikke klarer seg.
Harald Breivik fortalte litt fra Sørlandet Geologiforenings utadrettede virksomhet.
Lillian Larsen fortalte litt fra Vestfold, som er svært aktive i mediene.
Det ble stemt, og forslaget fra Vestfold mht. oppgaver for NAGS i kommende år, ble vedtatt.
12. Kontingenten: Denne ble bestemt å være uendret. Jon Artur kommenterte at dette burde
høre hjemme under behandlingen av budsjettet.
14. Tid og sted for neste landsmøte: Det ble noe debatt om det hadde vært en fordel å ha
møtene på et fast sted. Noen forening ble ikke bestemt, men Buskerud skulle vurdere saken.
Når det gjelder møtet i 2020, håper man å ha det hos Sørlandets Geologiforening, som da
fyller 50 år!
Møtet ble hevet kl. 17:30.

Så slappet vi av litt ute i det deilige været, til klokka var 19 og det var tid for middag. Den var også i
Kafé Magasinet, og besto av svinefilet med rotgrønnsaker, og is og friske bær til dessert. All ære til
kokken for dette! Etter deilig mat og hyggelig prat i godt selskap trakk vi igjen over til Annekset, hvor
Ole Nashoug holdt et interessant foredrag om Mjøsområdets geologi og landskap. Dette er et
område som har mye å by på! Han er en av forfatterne av boken med samme tittel, som kom ut i
2017. Noen av tilhørerne benyttet også anledningen til å skaffe seg et signert eksemplar. Ole
inviterte også NAGS til å holde landsmøtet i 2019 i Mammuthuset.
Søndagen rant med det samme flotte været, og det var tid for en liten ekskursjon. Fredrikstad
foreningens leder, Lise Løken, viste veien. Turmålet var Skams klove, en lang og smal utvitret basaltgang i granitten, på Kjøkøy ut mot Hvaler. Basalten er så godt som borte, og det som står igjen er en
ca. 1,5 m bred og opptil flere meter dyp, ca. 200 m lang kløft. Skam er for øvrig et dekknavn på
Fanden, som etter folketroen ikke måtte nevnes med sitt rette navn. Området er godt lagt til rette
med merkede stier og flere skilt med informasjon. Foruten selve kloven er det en bronsealdergrav,
skyttergraver, skytestillinger og et fort fra krigens dager i området, og flott utsikt over Torsnes,
Hvaler og innseilingen til Fredrikstad. Interesserte finner lett mer informasjon på Internett.
Så var det på tide å dra hver til sitt, noen av deltagerne hadde jo en ganske lang hjemtur foran seg.
Igjen en stor takk til Fredrikstad og Omegn Geologiforening for god tilrettelegging for et vellykket
arrangement!
Referent: Jan Strebel

DELTAGERE PÅ NAGS’ LANDSMØTE I FREDRIKSTAD 2018
NAVN

FORENING

Jan Stenløkk

Leder NAGS / Stavanger Geologiforening
Fullmakt for Follo Geologiforening

Jon Artur Johannesen

Kasserer NAGS / Sørlandets Geologiforening

Thor Sørlie

Redaktør STEIN / Østfold Geologiforening

Knut Edvard Larsen

Kasserer STEIN (medlem i Vestfold Geologiforening)

Per Nærbø

Buskerud Geologiforening

Bjørg Larsen

Fredrikstad og Omegn Geologiforening

Lise B. Løken

Fredrikstad og Omegn Geologiforening

Henry Fredriksen

Haugaland Geologiforening

Johannes Vandaskog

Haugaland Geologiforening

Ole Nashoug

Hedmark Geologiforening

Inge Hellebust

Norsk Olivinsenter

Astrid Haugen

Oslo Geologiforening

Johannes Hanto

Oslo Geologiforening

Harald Breivik

Sørlandets Geologiforening

Knut T. Jørgensen

Vestfold Geologiforening

Lillian Larsen

Vestfold Geologiforening

Stig Larsen

Vestfold Geologiforening

Jan Strebel

Østfold Geologiforening

Per Jacob Desserud

Ålesund og Omegn Geologiforening

Vestfold Geologiforening hadde to delegater og en observatør, jfr. vedtektene.

