
NAGS styremøte i Stokke 28. februar 2009 
 
 
Til stede:  
Peter Andresen, Karin Maria Vethe, Hans Chr. Berntzen, Jan Stenløkk, Knut E. 
Larsen. 
Turid Bjørnen kunne ikke delta. 
 
Referent:  
Jan Stenløkk 
 
Landsmøtet 2009, praktisk info: 
Hedmark geologiforening påtar seg vertskap for kommende landsmøte, og det 
blir avholdt på ”Mammuthuset” i Hamar.  Det blir styremøte fredag, med selve 
landsmøtet lørdag og et opplegg for deltagerne fra den lokale foreningen søndag. 
Festmiddagen blir på Mammuthuset. 
Det tas kontakt med Ole Nashaug om praktiske saker rundt arrangementet.  
Klubbene har tidligere fått informasjon om dato og sted.   
Papirer for landsmøtet skal sendes klubbene senest 16. mars; innkalling for 
landsmøtet, agenda, påmeldingsskjema. 
 
Saker for landsmøtet: 
Landsmøtet begynner med enkel lunch lørdag 25. april klokken 12:00. 
Både lunch og middag lørdag blir på ”Mammuthuset”. 
Åpning av landsmøtet 13:00 med formell del 
Strategiplan for NAGS 2009-2012 – diskusjon i grupper. Videreføring (messer, 
blad, internett) og andre områder (beholode medlemmer, strategi framover, etc).  
Hvordan går det med foreningene? 
Valgkomite: må ha kandidater i god tid før landsmøtet. Formann rokkeres med 
sekretær, sekretær (ny) og kasserer (ny).  Foreløpig ingen kandidater til de to 
siste vervene. Hans Chr. fortsetter som planlagt perioden ut, med ett år til før det 
er valg på nestleder.  
Medlemsbladet STEIN: Knut E. fortsetter jobben som kasserer for STEIN-
regnskapet. 
Utsendelse av blader. Kommentarer fra BOG.  
Andre NAGS arrangementer: Kongsberg mineralsymposium (samarbeid), 
Eidsfoss, etc. 
 
Tilsluttende klubber: 
Odda geologiforening og Solør geologiforening er lagt ned. Medlemmer fra 
Solør har fått tilbud til å melde seg inn i Drammen geologiforening. Det er nå 29 
lokalforeninger tilknyttet NAGS. 
 



Bladet ”Stein”: 
Bladkontakter er opprettet i lokalklubbene, men det har manglet at NAGS har 
tatt kontakt (med tanke på medlemslister, etc).  Knut E. tar nå kontakt med 
klubbene. 
Løsabonnement – hvem skal administrere og gjøre dette? Knut E. er sagt seg 
villig til dette, og styret støtter dette. Orienteres på landsmøtet.    
 
Annet: 
Det er ikke kommet regning til rett adressat for NAGS fra Fagpressen 2008, men 
formelt har NAGS dermed stått som medlem, og må betale kontingent for 2008. 
Det sendes formell utmeldelse fra Fagpressen, ref. årsmøtevedtak i 2007. 
 
Aksjonspunkter: 

Peter sender Jan CD med siste NAGS saker. 

Landsmøtet:  Ole Nashaug sjekker hotell med tanke på bestillinger og frister.  
Jan følger opp dette, samt mer detaljer rundt søndagsekskursjon. 

Jan sender ut landsmøtepapirer til klubbene så fort det kommer detljer rundt 
hotell, tider, priser. 

Karin samordner informasjon om hotellpriser, frister, etc.  Hun ordner 
bestillinger fra deltagere. 

Peter sender siste styremøte ref. til Knut E. for å legge på internett. 

Årsberetning 2008 skrives av leder – Peter.  

Eidsfosstreffet: NAGS har tatt booking, tar beslutning før landsmøtet. Peter. 

Valgkomite (Jon Anders Karlsen, Moss 9365 1830). Må skaffe sekretær og 
kasserer. 

Lederoppgaver: Sende nytt til klubbene noen ganger i året. Koordinere 
landsmøreplanlegging.  

Fagpressen har aldri fått utmelding. Må dermed betale for 2008. Må melde 
utmelding. Peter ordner dette. 

Knut E. tar kontakt med bladkontakter i lokalklubbene. 


