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REFERAT 

 

MØTE: Styremøte    

 

DATO: 24.11.2017 

 

STED: Plan- og bygningsetaten, Oslo 

Møterom: 

 

  
 

GEOFORUM OSLO OG 

AKERSHUS 
 

 

TIL STEDE: Andreas, Siri, Mario, Ann-Karin, Henrik og Kristin.  

 

FORFALL: Anders 

 

Sak  

1 Oppsummering fagdag 24.11 

 

Veldig bra logistikk!  

 

Foredrag: 

Det fungerte veldig bra med 45-minutters foredrag, og pauser mellom hvert 

foredrag. 

Tittel og ingress på programmet burde vært mer beskrivende og treffende. 

 

Deltakere: 

Rundt 30 påmeldte, med stor overvekt av kommuner, men også noen helt nye 

deltakere fra andre steder enn kommuner. 

 

Praktisk: 

Vi burde startet planleggingen av fagdagen tidligere. Burde tema vært klart før 

sommeren? 

Interessant dag, men et tungt og hårreisende tema med en litt vanskelig og tung 

overskrift og ingress – som også i utgangspunktet så for seg noe annet enn det 

det ble. 

Burde vi hatt noe i posisjon på forhånd? Hva med Facebook-side/Event? Mulig 

å lage et event som publiseres på Geoforum sentrals sin Facebookside. 

Forslag om å ha en brukerundersøkelse: «Hvorfor kom du ikke?» Andreas 

ordner med dette, kombinert med påminnelse om Kongsberg. Vi burde gjør det 

samme etter Kongsbergkonferansen. 

Burde sendt påmeldingslisten til alle på forhånd. Andreas gjør dette til uka. 

Kristin sjekker hvordan vi kan spre ordet om gode arrangementer i sosiale 

medier. 

 

 

 

2 Organisering av Geoforum 

 

Burde ta opp på lederforum hva som skal være lokalavdelingenes 

arbeidsoppgaver.  

Handlingsplaner må samkjøres. 
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3 LG18 Kongsberg 

 

Programmet er klart. Gjenstår kun å vite en person til et kommuneforedrag. 

 

Påmelding: 

For få påmeldte nå. Andreas sender ut påminnelse til uka. Sender også ut til 

tidligere deltakere på lokale geomatikkdager og fagdager. Sender ut ny e-post 

med god informasjon om konferansen + spørreundersøkelse om deltakelse til 

fagdagen. 

Kristin sender påminnelse til foredragsholdere til uka, og Mario til ustillere. 

Det burde lages et arrangement på Facebook som kan deles, både på Geoforum 

sentral sin side og gjennom oss i styret. 

 

Andreas ser over påmeldte etter påmeldingsfristen og lager en oversikt over 

hvem som bør kontaktes for å høre om hvorfor de ikke har meldt seg på. 

Sjekker mot påmeldte fra i fjor. Andreas fordeler ringelister til alle i styret. 

 

4 Årsmøte 
 

Andreas må sende ut innkalling. 

Sakspapirer legges ut på hjemmesiden før årsmøtet. 

 

Handlingsplan: 

Enighet om å gjøre arrangementet på våren til en sosial temadag som foregår 

på ettermiddagen. Vi lager en sosial temakveld i løpet av våren 2018. 

Ellers lar vi handlingsplanen være som før. 

5 Gjennomgang økonomi 2017. Budsjett 2018 

 

Regnskapet er greit. Mangler fortsatt innskudd fra Geoforum Buskerud for 

Norefjell og jubileumsturen. 

 

Vi setter av 5000,- til temadag på våren. 

 

 
6 Eventuelt  

 

 

Styremøte avsluttet kl: 18.30 

 


