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REFERAT 

 

MØTE: Styremøte    

 

DATO: 10.04.2018 

 

STED: Kartverket Oslo 

Møterom: 

 

  
 

GEOFORUM OSLO OG 

AKERSHUS 
 

 

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

 

FORFALL:  
 

Sak  

1 Sosial temadag juni 

Tema: vandring under jorda 

Forslag: (G)rottevandring i Oslo, sikkerhetstunnel Oslo, eller overvann. 

Forslag til datoer: tirsdag 5.06 og torsdag 7.06. Dersom denne uka ikke passer 

satser vi på uka før, uke 22. 

Tidspunkt: fra 14/15-tiden og utover i 2-3 timer. Mario finner ut hva som er 

mulig. 

Vi må kontakte Oslo kommune om hvilke alternativer vi har. Hva er mulig å 

gjennomføre? Mario tar kontakt. 

Vi må få ut arrangementet på nettet og til medlemmene i slutten av april, med 

påmelding. Sette en påmeldingsfrist.  

Sende en «save the date»-mail når datoen er satt, for at folk skal få vite om 

arrangementet så fort som mulig? 

Når dato og sted er på plass kan vi bestemme eventuelt lokale og sosialt 

etterpå. 

Forslag om at vi leier et lite lokale for 20-30 pers, hvor vi møtes først og får litt 

mat, og muligens litt informasjon om prosjektet. 

Noe mer sosialt etter «vandringen»? Forslag om at vi finner et spisested i 

nærheten av der vandringen er, eks. Vippa i Oslo. 

 

Opplegget er for personlige medlemmer, men andre kan være med, men da 

koster det en del mer, forslag om 250,- mer for ikke-personlige medlemmer. 

 

2 Geomatikkdagene Stavanger oppsummering 

Tema til lokalavdelingsmøte 24.05: Følge opp det som bli snakket om i 

Stavanger. 

 

Erfaringer fra de som deltok på Geomatikkdagene: 

Det er bra med et møte for lokalavdelingene. Får delt erfaringer og planer om 

fra lokallagene. 

Arrangementene til faggruppen er de som kolliderer mest med våre 

arrangementer.  

Enighet om at vi må unngå kollisjoner mellom arrangementer innad i 

Geoforum. 
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Snakk om at Geoforum sentralt oppretter en side hvor lokallagene kan se hva 

de andre holder på med, både for inspirasjon og for å unngå at arrangementer 

overlapper.  

Geoforum sentralt burde følge med på hva lokalavdelingene gjør. 

Burde vi utnytte tiden rundt sommeren også, som mai, juni, august og 

september? 

Forslag om at planen for året er satt før Geomatikkdagene, med ca-datoer, slik 

at man under Geomatikkdagene kan gå gjennom alt som skjer resten av året. 

Det vil gi alle bedre oversikt og forhåpentligvis unngå at arrangementer 

overlapper eller «klumper seg sammen» på bestemte tider av året. 

 

3 Plan for aktiviteter til høsten 

Forslag:  

Drone 

Kartlegging av flom 

3D, plan og BIM 

Kommunesammenslåingene  

Kartkontroll  

«Internet of things» - overvåkningssystemer. Hva er det og hvordan kan det 

brukes? 

 

Vi må ha noe som vekker interesse, og som det ikke er mange andre 

fagdager/konferanser med samme tema. 

 

4 Eventuelt  

Vi burde få til mer reklame for Geoforum, lokallaget og personlig 

medlemsfordeler. Brosjyre som kan deles ut ved anledninger? 

Neste styremøte under Kick-off. Muligens et lite skype-møte i begynnelsen av 

mai for å få oppdatering angående fagdagen i juni og om møtet 24.05. 

 

 

Styremøte avsluttet kl: 16:10 

 


