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    Norske Amatørgeologers Sammenslutning 
 
NAGS-Nytt er et skriv til lokalklubbene tilsluttet NAGS, med ulike opplysninger, informasjon 
og tips som kan være nyttige. 
 
 
 
Landsmøtet 2017 
Vi minner om kommende landsmøte for NAGS i Sandefjord lørdag 22. april, og håper flest 
mulig har anledning til å komme og delta der. Invitasjon er sendt ut separat, med frist 1. april 
til at Siw: tlf. 911 34 541 eller siwbgodo@live.no  
 
Husk også at lokalklubbene skal levere årsberetning til NAGS før landsmøtet. 
Som kjent har altså NAGS et reisefordelingsfond. Formålet er at de foreningene som har 
lang vei ikke skal betale mer for reisen enn for de med kort vei. Egenandelen er kr.400,- og 
utover det får alle foreninger med lenger reise enn 100 km, dekket reiseutgifter for en delegat 
innenfor den summen fondet disponerer. 
 
Det er kommet to forslag for tillegg til NAGS lover, som skal besluttes på landsmøtet: 
1)    Under paragraf 8 ønskes ett tilleggspunkt 14: «tid og sted for neste landsmøte». 
2)    Under reisefordelingsfondet nytt pkt 8: «for å få tildelt midler må søker levere 
reiseregninger og krav innen 1. juni samme år.» 
 
 
Temadag 
Dagen etter landsmøtet, søndag 23. april, er det en temadag om lovlighet av mineralsamling, 
arrangert av Vestfold geologiforening, også dette i Sandefjord. Adresse er andre etasje i 
Jernbanealleen 24. Sandefjord, med start kl. 11.00 og varer til ca. 14.00. Påmelding til 
arrangementet er nødvendig, til Lillian Larsen: SMS – 97796936, mail: 
lillian.larsen@stoneman.no 
 
Pris pr. deltager som er NAGS medlem: 100, ellers 200 kr. 
 
Dette er et viktig tema, som sikkert kommer mer i lyset ette ren del uheldige episoder, og vi 
minner om NAGS’ samleretiske regler som finnes på nettidene: 
http://www.nags.net/nags/nags/info_forening/samleretiske_regler.htm 
 
 
Stoff til STEIN 
Vi minner igjen om at det er veldig velkomment dersom noen skriver i bladet STEIN. Det 
trenger ikke være mer enn noen bilder og en kort tekst - enkeltsider er kjærkomment for å få 

 



satt bladet opp på rett måte. Noen ord om geologiske lokaliteter, besøksgruver, 
opplevelsesparker er også viktig å få inn på nettsidene våre. 
 
 
Rombeporfyr-tur i Vestfold
Sammen med Vestfold geologiforening planlegger NAGS å arrangere en tur og
de spennende rombeporfyrene i Oslofeltet.
Det er viktig å melde forhåndsinteresse
Send en mail til jansten123@online.no
lillian.larsen@stoneman.no  –
 

 
Eidsfosstreffet 
Dette 19. Eidsfosstreffet blir 14.
mineraler, smykkestein og fossiler. Vel verdt å få med seg i sommer! 
Trekkplasteret denne gangen blir Øglegraverne med Jørn Hurum
opp en «gravecamp» på området for å vise hvordan de arbeider i felten på Svalbard. 
 
 

 
Hilsen fra Jan Stenløkk 
Leder NAGS 

Noen ord om geologiske lokaliteter, besøksgruver, 
velsesparker er også viktig å få inn på nettsidene våre.  

tur i Vestfold 
Sammen med Vestfold geologiforening planlegger NAGS å arrangere en tur og

orfyrene i Oslofeltet. 
iktig å melde forhåndsinteresse, sli kat vi ser om det er noen interesse for dette.

jansten123@online.no eller kontakt Lillian Larsen SMS – 
– helt uforpliktende i første omgang. 

 

Dette 19. Eidsfosstreffet blir 14.-16. juli, og er som vanlig et sosialt steintreff med salg av 
mineraler, smykkestein og fossiler. Vel verdt å få med seg i sommer!  

blir Øglegraverne med Jørn Hurum i spissen, 
«gravecamp» på området for å vise hvordan de arbeider i felten på Svalbard. 
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