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REFERAT 

 

MØTE: Styremøte    

 

DATO: 23.11.2018 

 

STED: Kartverket Oslo 

Møterom: 

 

  
 

GEOFORUM OSLO OG 

AKERSHUS 
 

 

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

 

FORFALL: 
 

Sak  

1 Norefjell 2019 

 

Invitasjon og program er sendt ut siden sist, samt mail til foredragsholdere og 

utstillere. 

Første påmeldingsfrist er 10.desember. 

 

Terje Midtbø vil delta. Alternativ at han åpner konferansen? 

 

Vi informerer fortløpende om aktiviteter ol. utover dagen, ikke under 

velkomsten. 

 

Geodata ønsker å holde foredrag. Mario følger opp. Åpning for det tirsdag kl 

13. 

 

Uteaktivitetene må planlegges ferdig. Ann-Karin, Jan og Anne-Guro fikser. 

 

Andreas tar ut liste over de som foreløpig har meldt seg på neste uke. 

 

Årsmøtene 

De som kommer til årsmøtene får utdelt en drikke fra styret. Ikke bare å 

forsyne seg selv. 

 

Underholdning 

Spotifyliste? 

 

Økonomi 

Siri sender oppgjøret.  

Medlemmene fikk ønske om å få tilsendt faktura i 2018 i påmeldingen. 

Egentlig feil. Får sende til de som foreløpig har bedt om det, men fjerner det 

fra påmeldingen. 

 

Vi tar noen skype-møter fremover ved behov. Hører med Buskerud også. 
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2 Årsmøtedokumenter og saker 

 

Anders og Henrik er valgkomité. De har kontroll. 

Hildur er ute av styret. Da trenger vi et nytt styremedlem. 

 

Andreas sender ut innkallelse til årsmøtet. 

 

Forslag om at vi har et kort årsmøte først, hvor de faste punktene gjennomgås, 

og så har vi «medlemsmøte» etterpå, hvor det er rom for diskusjoner, 

tilbakemeldinger til styret ol.  

Premiering under årsmøtet for å få flere til å delta? Lodd?  

Vi må få medlemmene til å føle av årsmøtet angår dem også, ikke bare styret. 

 

Hva skal evt tas opp på medlemsmøte?  

- Hva slags arrangementer og aktiviteter er medlemmene interessert i? 

- Er det noe lokalstyret kan ta med videre til Geoforum sentralt? 

- Forslag til å øke medlemsmassen  

 

Vi bør ha et mindre rom å holde årsmøte i. 

Informere om at årsmøtet varer kun 15 eller 30 min. Gå relativt raskt gjennom 

sakene.  

 

Arbeidsprogram 2019 

Årsmøte/medlemsmøte under lokale geomatikkdager 

Sosiale arrangementer for medlemmene  

Temadag på høsten? Gjøre om dette til en sosial temadag? Evt bare noe før 

sommeren 

Forslag til tema sosial temadag:  

- VR 

- Besøk et eller annet sted? 

- Skisenteret i Lørenskog  

Lokale geomatikkdager januar 2020 

 

Økonomi: 

Kutte «fagdag»-posten. Sette til 0 

Må se mer på budsjettet. 

 

 Eventuelt 

 

Vi har fått tilgang til styreweb som er en nettportal med kontaktinformasjon om 

medlemmene våre samt en god del flere funksjoner. Har som mål å lagre 

dokumentene våre i portalen og legge inn økonomien vår der i tillegg til å sikre 

oppdatert info om medlemmene, spesielt kontaktinfo på de som er 

bedriftsmedlemmer. 

 

Omrokkering av lokalstyrene fremover? Viken dannes. Hvordan løser vi dette 

mtp styrene og arrangementer? Andreas tar opp dette på ledermøtet. 

 

 

Styremøte avsluttet kl: 18.30 

 


