
VEDTEKTER FOR GEOFORUM ØSTFOLD  

Vedtatt på stiftelsesmøte 4.10.77 

med endringer av 11.3.80, 9.3.82, 8.3.83, 20.3.84, 8.5.90, 3.3.99, 27.04.04, 20.04.10 og 15.03.12 

 

1. GeoForum Østfold er en lokalforening tilsluttet GeoForum. 

 

2. GeoForum Østfold har til formål å arbeide for en økende kontakt mellom utøvere, å utbedre 

kjennskap til og øke interessen for oppmålings- og kartleggingsproblemer samt å bidra til en 

riktigere vurdering av disse også blant dem som ikke er direkte knyttet til landmålerfagene. 

 

3. Formålene søkes fremmet ved arrangement av møter med faglige foredrag, diskusjoner og 

 konferanser - intervjuer og meddelelser til pressen. 

Møtene tar først og fremst sikte på foreningens medlemmer, men kan også utvides til å omfatte 

innbudne eller arrangeres som åpne møter hvis styret finner det hensiktsmessig. 

 

4. Som medlemmer kan opptas alle som i sitt daglige arbeid er knyttet til oppmåling og kartlegging, er 

kartbrukere eller som ifølge utdannelse eller tidligere virksomhet naturlig hører hjemme i 

foreningen. 

 

5. Kontingenten fastsettes av GeoForum Østfold`s årsmøte.  Jfr. § 3-4 i GeoForum`s vedtekter. 

 

6.1 Valgkomiteen bør søke å få geografisk spredning av kandidatene til styret. 

 

6.2 Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, og ett styremedlem. 

 Leder velges direkte av årsmøtet ved særskilt valg. 

 Statens kartverks representant, se pkt 6.3 

 De øvrige styremedlemmer velges samlet. 

 Årsmøtet velger dessuten 2 vararepresentanter til styret, 2 revisorer og 2 medlemmer til 

 valgkomiteen. 

 

6.3 Statens kartverk Oslo skal være representert i styret. Kartverket velger representant med personlig   

vara for 1.år av gangen. Styret i samarbeid med kartverket tildeler representantens funksjon i styret. 

  

6.4 Alle valg til foreningens tillitsverv gjelder for 2 år. I årstall med oddetall er følgende på valg: Leder, 

kasserer, styremedlem og første vararep. til styret. 

 

6.5 Representanter til GeoForums`s representantskap oppnevnes av styret etter GeoForum`s vedtekter 

§3-2. 

 

7. Årsmøtet holdes innen utgangen av mai. Dagsorden er: 1. Åpning og konstituering. 

 2 Årsberetning. 3. Regnskap, revisjonsrapport. 4. Valg. 5. Kontingent. 6. Budsjett  7. 

Vedtektsendringer. 8. Saker til behandling. 

 

8. Forandringer eller tilføyelser i vedtektene gjøres på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 

flertall. Forslag til vedtektsendringer og andre forslag sendes styret til behandling 4 uker før 

årsmøtet. Årsmøtedatoen framgår av møtefolderen eller utsendt skriv minimum 6 uker i forveien. 

 

9. Forslag om oppløsning behandles som vedtektsforandring og må vedtas med 2/3 - totredjedels - 

flertall av to ordinære årsmøter i rekkefølge. Ved oppløsning tilfaller foreningens midler GeoForum. 

 

10. Det kan søkes om stipend på inntil 15 000. Stipendet skal gå til prosjekter innen GIS eller til dekning 

av kostnader på faglige kurs/konferanser. Styret gis fullmakt til å fordele stipendet. Søknadsfrist 

settes til 1 desember. Kriterier for tildeling: Søkeren må være medlem av GeoForum og være knyttet 

til lokalforeningen i Østfold. 


