
 

 

NAGS-Nytt    2/2017 

    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, og dette var 
omtalt i tidligere NAGS Nytt 1/2017. 
 
Da var det også opplyst om to innkomne 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.» 
 
Senere er det også kommet inn nye forslag, som landsmøtet skal ta stilling til: 
 
Paragraf 7. LANDSSTYRET 

Landsstyret består av leder, nestleder, sekretær og kasserer og et styremedlem som velges på 
landsmøtet og overtar vervene umiddelbart. 

 Forslag om en tilføyelse i pkt. 7 i NAGS vedtekter: 
• Til landstyret og valgkomite skal velges representanter fra foreninger som er 

medlem av NAGS. 
• Ingen forening kan være representert med mere enn ett medlem i styret og/eller 

valgkomite. 
• Revisor kan ikke velges fra samme forening som har den valgte kasserer. 
 
Følgende er på valg i år 2017: 
Leder Jan Stenløkk, 2009 – dd. (leder på valg hvert år) 
Sekretær Siw Brandal Godø 2010 -dd 
Styremedlem Sig Larsen 2011-dd. 

 

Det er også kommet forslag på NAGS samleretiske regler. Rent formelt er dette kanskje ikke 
en landsmøte-sak, men blir likevel tatt opp der. Forslag er understreket. 

1) Medlemmer i foreninger tilsluttet NAGS bør ha et medlemskort som legitimerer dem 
som medlemmer i en NAGS-forening. 



Bakgrunn:  «Her bør det etter vår mening foretas en endring – da det nå bare et fåtall 
medlemmer som har slike kort – dersom alle skal ha det blir det svært mye å administrere 
hvert år. Utsteding av NAGS-kort vil også medføre et stort ansvar både for NAGS og den 
enkelte medlemsforening når det gjelder enkeltmedlemmers kontakt med grunneiere og 
oppførsel på sårbare/vernede lokaliteter. Risiko for misbruk av NAGS-kortet vil alltid være 
tilstede.» 

 

6: Det normale er at en samler til egen samling og til bytting. Unntatt er de situasjoner der 
hvor materialet vil gå tapt for alltid pga. anleggsvirksomhet, steinbrudd i drift eller lignende, 
dersom dette ikke blir tatt vare på gjennom amatørgeologers virksomhet. 

Bakgrunn: Her er det etter vår mening en uklar formulering! Det må implementeres 
innskjerpingen av de nye sikkerhetsreglene i anleggsbransjen -  det er ikke «fritt fram» lenger 
på slike anleggsområder og dette må respekteres. Dette må komme frem i de samleretiske 
reglene. 

Nytt pkt 9: Medlemmer som bevisst og gjentatte ganger bryter de samleretiske reglene, bør 
og skal ekskluderes fra foreningen og NAGS. 

 

Vi håper vi ser mange av dere i Sandefjord 22.april 2017 

 
 
 
Hilsen fra Jan Stenløkk 
Leder NAGS 
jansten123@online.no 


