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REFERAT 

 

MØTE: Styremøte    

 

DATO: 11.09.2018 

 

STED: Skype 

Møterom: 

 

  
 

GEOFORUM OSLO OG 

AKERSHUS 
 

 

TIL STEDE: Andreas, Siri, Jan Ronald, Mario og Kristin 

 

FORFALL: Ann-Karin 

 

Sak  

1 Hva har skjedd siden sist: 

 

Sosial temadag juni: Tur i kloakken 

Greit med folk - 23 stykker. Ble litt begrenset pga tilgjengelig verneutstyr. 

Bra faglig. Tenke på om vi vil fortsette med slike arrangement med utflukter. 

Andreas sjekker om vi har sendt ut faktura for temadagen. 

 

Kickoff Hønefoss i juni 

Som alltid bra både sosialt og faglig. Ekstra artig å være på det nye 

Gledeshuset. 

 

Møte i programkomiteen Norefjell 2019 i august 

Se under 

 

2 Program Norefjell 2019 14.-15.01. 

 

Programkomiteen hadde møte i august. 

Så på strukturen for programmet, spesielt formiddagen på dag 1 og deling av 

sesjoner.  

Gi mer tid til utstillerne, og dermed flere pauser? 

Ha noen GIS-analyseforedrag, med ting man kan få til selv? 

Skal få programmet klart i løpet av oktober ifølge planen. 

 

Idémyldring rundt hvordan vi kan få flere til årsmøtet. Ha det tidligere på 

dagen? Ha noe morsomt som skjer rett etter møtet? Utlodding av premie? 

Kåseri? «Medlemsmøte» etter årsmøte med diskusjonsgrupper/temaer?  

 

Gjøre noe ekstra for at folk skal melde seg på konferansen. Premiering til de 

20/30 første? Rabatt på avgiften fram til en viss dato? 

 

3 Andre aktiviteter i høst: 
 

GIS-dag 14.11. Søkbare midler fra eget fond. 

 

Julebord 23.11 Kombinerer med neste styremøte. 
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Vi vil fokusere på Norefjell 2019 fremfor å arrangere temadag i høst. 

 

En idé å invitere studenter til de ulike bedriftene vi i geoforumstyret jobber i, 

for å få en presentasjon av hva firmaet jobber med ol. Informere i ulike 

kanaler/steder. 

PBE og Blom har et samarbeid med NMBU.  

Passe på at det i så fall ikke krasjer med invitasjonene til de ulike bedriftene. 

 

4 Møte med lokalavdelingslederne 

 

Hvordan kan lokalavdelingene samarbeide bedre? 

Hvordan sjonglere/planlegge datoene for de ulike arrangementene mellom 

lokalavdelingene? 

Hvordan skape mer aktivitet i lokalavdelingen? 

Geoforum sentralt jobber med å lage en vervekampanje for Geoforum. 

Geoforum blir 50 år i 2019. Hvordan feire dette? Blir sannsynligvis i juni. 

StyreWEB: nytt medlemsregister. Kan også dele samtaler og dokumenter, og 

se hva de andre avdelingene holder på med. Positiv til dette. 

Lederkonferanse 9.-10. januar. Andreas stiller. 

Vi kan følge bedre med på hva de arrangerer i Geoforum Vestfold og 

Hedmark/Oppland. 
 

5 Eventuelt  

 

Forslag om at vi kan arrangere en type kurs i stedet for temadag. 

 

Neste styremøte i november. Foreslår den 23.11. Tar julebordet etter møtet. 

 

 

Styremøte avsluttet kl: 16.00 

 


