
  1 

REFERAT 

 

MØTE: Styremøte    

 

DATO: 25.05.2021       15:00 

 

STED: Teams møte 

 

 

  
 

GEOFORUM OSLO OG 

AKERSHUS 
 

 

TIL STEDE: Andreas Dyken, Kjetil Sæheim, Mario Gil Sanchez, Magnus Haugstad, Kristin 

Gottfridsson, Åsmund Stemme 

 

FORFALL:  Ann-Karin Isaksen 

 

Sak  

1 Planer fremover 

Det er fortsatt usikkerhet rundt smittesituasjon med tanke på planlegging av 

sosialt fysisk arrangement. Kan være aktuelt å se an hvordan situasjonen er i 

Juni for å se om det er aktuelt med et opplegg etter sommeren. Stolpejakt etc. ? 

Andreas kaller inn. 

Webinar/Webkurs er aktuelt 

 

2 QGIS analysekurs i regi av Norkart 

Tilsvarende kurs er holdt for Geoforum Innlandet og GIS-nettverket i 

Trøndelag. 70 deltakere Innlandet og 30 deltakere Trøndelag. 

Norkart har nå satt et tak på 30 deltakere for tilbudt pris. 

Om vi ikke får støtte vil kurset bli dyrt per deltaker. Det kan være aktuelt å si at 

kurset er prioritert personlige medlemmer. 

Studentmedlemmer kan kanskje bli tilbudt dette gratis eller sterkt redusert. (Vi 

har 16 studentmedlemmer i dag.) Kan sende en henvendelse til studentene som 

det er interesse.  

 

3 Andre webinar/kurs? 

En annen ide er kurs i FME. Både Norkart og Geodata har personer som kan 

holde dette. Om vi dokumenterer dette kan vi søke KMD om støtte. 

 

4 Spørreundersøkelser 

Vi kan sende ut en undersøkelse om hva som er ønskelig med tanke på kurs. 

 

5 Lokalavdelingsledermøte 

Andreas skal delta på dette og tar da opp Webinarer, Spørreundersøkelser, 

søknad om midler fra KMD og mer sentral programkomite for lokale 

geomatikkdager. (Gjenbruk av innhold) 

6 Fagdag 

Det ble diskutert litt rundt tema for mulig fagdag.  

Endring i lovverk etc. kan være aktuelt. Autorisasjonsordning for landmålere, 

Luftfartshinderforskriften.. 
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Lokale geomatikkdager 

Kan vi planlegge for dette i januar. Det må i så fall settes opp programkomite 

etter sommeren. Sammen med Buskerud. Og Østfold? 

Det kan være lurt å koordinere planleggingen bedre med andre lokalavdelinger 

med tanke på gjenbruk av tema/foredrag etc. 

 

 

8 Teams i geoforum 

Jobbes med saken, er ikke helt klart ennå. 

  


