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REFERAT 

 

MØTE: Styremøte    

 

DATO: 17.09.2019 

 

STED: Kartverket Oslo + Skype 

Møterom: Grupperom 2 

 

  
 

GEOFORUM OSLO OG 

AKERSHUS 
 

 

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

 

FORFALL:  
 

Sak  

1 Gjennomgang fra forrige møte 

 

Fagdagen Plan, bygg og oppmåling i juni var en suksess :) 

Faktura til deltakerne blir sendt ut nå i høst pga forsinkelse med 

regnskapssystemet i Geoforum. 

 

Gjennomgang av referat fra styremøte i juni og møte under kick-off i 

Hønefoss. 

 

2 Status lokale geomatikkdager Drammen 2020 

 

27.-28.04.2020 i Drammen er valgt som dato og sted. Andreas oppretter 

arrangement på Geoforum.no 

 

Forslag til foredrag sendt ut tidlig i september. Vi må finne ut hvor mye som 

har kommet inn. Andreas sjekker med Karoline Skår. 

 

Programkomiteen få oversikt over status i oktober – nytt møte da. Jobber med å 

finne møtedato. 

 

Felles møte 5. desember med Buskerud-styret, før julebord. Dato ikke spikret, 

men den passer for alle i vårt styre. 

 

3 Aktiviteter i høst/vår 

 

Ekskursjon til Nasjonalbiblioteket 

Vi må ha guide, for å kunne få god informasjon. 

Kartsenteret er ikke så stort – har plass til maks 15 personer. 

Det er litt for tidlig å booke guide til GIS-dagen, 13.11, da biblioteket ikke har 

planlagt guiding så langt fram i tid. 

Skal vi ha middag etter omvisning? På Villa Paradiso? Vi kan evt dekke maten. 

Kristine og Andreas ser på budsjett og kontakter biblioteket.  

 

---------------------------------  

Forslag om å arrangere årsmøte i januar/februar.  

 



  2 

Vil vi arrangere noe mer før de lokale geomatikkdagene, eks i januar/februar? 

Finne en fagdag et annet sted vi kan arrangere hos oss? Det er mange 

aktiviteter i kalenderen hos Geoforum – se på nettsiden. 

Mario skal på planseminar i Gjøvik. Flere kan evt dra, og også dra på andre 

fagdager/seminarer for å undersøke litt. Styret kan dekke deltakelse hvis 

arbeidsgiver ikke kan/vil dekke kostnaden. 

 

Andreas lager delt dokument med aktiviteter hos Geoforum, og så kan vi 

krysse av på det som kan være aktuelt å delta på. 

 

Det kan være lurt å arrangere fagdag med kun ett tema, slik som den i juni, da 

det enten treffer eller ikke treffer interessen til folk. 

 

4 Julebord 

 

Forslag om å ta julebord sammen med Buskerud-styret torsdag 5.desember, på 

hotellet i Drammen. Da får vi også sett oss rundt ifb geomatikkdagene vi skal 

holde der. 

Da holder vi ev styremøte før julebordet. 

 

5 Eventuelt  

 

Fortsatt usikkert ang sammenslåing mellom Oslo og Akershus-, Buskerud- og 

Østfold-styret ifb Viken fylke. Navneendring også usikkert. 

 

 

Styremøte avsluttet kl: 15.30 

 


