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REFERAT 

 

MØTE: Styremøte    

 

DATO: 14.02.2018 

 

STED: Kartverket Oslo 

Møterom: 

 

  
 

GEOFORUM OSLO OG 

AKERSHUS 
 

 

TIL STEDE: Andreas, Mario, Ann-Karin, Hildur, Jan Ronald, Kristin, og Siri på Skype 

 

FORFALL:  
 

Sak  

1 Konstituering 

 

Gjenvalg av Andreas Dyken som styreleder, Kristin Gottfridsson som sekretær 

og Siri Lajord som kasserer. 

Valg av nestleder: Mario  

Presentasjonsrunde av styremedlemmene. 

 

3 Bemerkning fra revisor  
 

For regnskapet 2017 kom det to bemerkninger fra revisor, en for reiseregninger 

og en angående bruk av midler til julebord.  

Reiseregninger:  

- Det ble bemerket et tilfelle med en reiseregning til lokale 

geomatikkdager i regnskapet 2017 hvor det var ført opp passasjerer som 

ikke er med i styret.  

Styret gjennomgikk hva vi mener foreningen skal dekke rundt reiseregninger, 

og kom frem til følgende: 

- Geoforum Oslo og Akershus dekker reise til lokale kartdager og kick-

off Hønefoss, med mindre arbeidsgiver dekker dette. 

- Geoforum Oslo og Akershus dekker reise med kollektivt (send 

billettkvittering til kasserer) eller bil (send reiseregningsskjema du har 

på jobben til kasserer) og eventuelt passasjerer fra styret, etter statens 

takster. 

Julebord: 

Revisor bemerket at hun ikke ville at styret skal bruke mer penger på styret enn 

hva styret har av inntekter per år.  

- Tatt til orientering. 
 

4 Oppsummering LG 2018 Kongsberg 
 

Positiv opplevelse og bra hotell.  

Litt færre deltakere i år enn i fjor, men i fjor var det rekord på antall deltakere. 

Bedre løsning for utstillerne i Kongsberg enn på Norefjell. De ble mer 

inkludert ved å være i fellesområdet, i motsetning til i et eget rom. 

Vi må finne på noe lurt for å trekke medlemmer til årsmøtene. 
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«Utstillernes time» fungerer ikke så bra når det er lyntaler samtidig, fordi alle 

hører på lyntalene. 

Vi må få oversikt over kommuner som aldri deltar, og prøve å få de med. 

Tenke på kommunesammenslåingen som pågår og kommer. Kan dette påvirke 

antall deltakere på konferansen? 
 

 

5 Stavanger 2018 

 

Lokalstyrene skal ha møter under konferansen, hvor ulike saker tas opp, blant 

annet saken om at deler av medlemsavgiften skal gis tilbake til 

lokalavdelingene.  

 

Gi beskjed til Andreas hvis man vet om noen som kan foreslås inn i styret 

sentralt i Geoforum.  

 

6 Tiden framover/arbeidsprogram 
 

Forslag fra tidligere om å arrangere sosial temadag i juni på ettermiddagen, da 

det er vanskelig å få fri på dagtid for sosiale arrangementer.  

 

Forslag sosial temadag/temadag høsten: 

Oslos undergrunn/Valkyrien/kloakken/overvann 

Kom med innspill etter hvert, på tema, tidspunkt, sted osv. 

 

Neste styremøte bør tema og dato for temadagen bestemmes.  

Foreløpig forslag om temadag i uke 23.  

 

Ann-Karin og Mario har hovedansvaret for sosial temadag. 

 

Vi bør starte tidligere med å planlegge høstens temadag. Starte før sommeren. 

 

9 Eventuelt 

 

Reflektere litt over hvordan året brukes. De fleste konferanser er fra ca 

september til mars, og nesten ingen ting utenom dette. 

 

Forslag om at de sentrale og lokale geomatikkdagene arrangeres annen hvert 

år. 

 

Hvordan få flere personlige medlemmer? Hva skal fordelene være ved å være 

personlig medlem kontra bedriftsmedlem?  

 

Neste styremøte i uke 15. 

 

 

Styremøte avsluttet kl: 16.05 

 


