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MØTE: Styremøte  

 

 
 

GEOFORUM FINNMARK 
 

 
DATO: 20. januar 2021 

 
STED: Teams 
Møterom: 

 

Til stede:  

Bength Eriksen  

Steinar Henriksen 

Veselina Jakobsen 

Pål Norvoll 

 

FORFALL:  

 

Sak  

1 Bength orienterer om ledermøte i Geoforum.  

 Planlagt konferanse avlyst i Trondheim. Fikk krav på 500.000 kroner. 
Kravet ble sendere trukket tilbake.  

 Våre webinarer 
o I startfase. Få til en rød tråd under konferansen.  
o Aktuelle tema: Samtidsmålinger for flom. Firmaer som benytter 

3D-visualisering.  
o Diskusjon om å ta betalt eller ikke. Differensiering for eksterne 

eller for alle.  
o Diskusjon om å arrangere webinar for alle i Geoforum.   
o Spørsmål om arrangement. Vente på å arrangere lokale kartdager 

sammen med Troms?  
o Vi avventer til det blir vedtatt ev. differensierte tiltak ifm. korona. 
o Geoforum holder på med en dato i september for sentrale 

geomatikkdager. Mulig seminaret utsettes til slutten av oktober.  
o Snakk om PESTEL analyse: Omverdenanalyse.  
o Nestleder i Geoforum 
o Det som gikk best igjen i gruppen: drive med faget vårt. Være en 

uavhengig høringsinstans til nye lovforslag.  
o Hvordan omstille seg: Omstille seg til Webinarer. Gjerne 

landsdekkende. Fordele oppgavene.  



 

o Gjenbruk: bruk samme program i ulike regioner, alternativt 
arrangere sammen hele landet. 

 Medlemskap:  
o Få flere medlemmer?  
o Medlemmer får differensierte priser. Geoforum som kontaktplass. 

En møteplass på tvers av kommuner og regioner, hvor felles 
problemstillinger kan diskuteres.  

o Skal være en fordel å være engasjert i styret. Skal ikke bare være 
arbeid. Fordeler i Finnmark sponser vår deltakelse på seminarer 
lokalt. 

 Ny organisering:  
o Samle hele Geoforum i en organisasjon, slik det var før (Norsk 

Kartteknisk forening).  
o Nye regler for økonomi, moms mm, førte til at Geoforum ble 

splittet opp.  
o Forslag om at hele Geoforum samles i en organisasjon med felles 

regnskap.  
o Lokalavdelingene legges ikke ned, men vi kvitter oss med vårt 

egne organisasjonsnummer. Skal også kunne ha egen konto til 
lokallaget. Krever vedtak, flertall, alle lokallagene må være med. 
Ønsker å gjøre dette i år.  

 Fordeler med kun ett org.nummer:  
o Kan fokusere på å levere ett regnskap. Den interne oppbygningen 

vil gjøre det lettere å foreta utskiftninger med tanke på 
registrering i Brønnøysundregisteret.  

o Styret i Geoforum vil signere dokumenter på vegne av lokallagene 
og etter instruks fra lokallag.  

o Sekretariatet ordner dette organisatorisk og lager avtaler etter at 
vi gjør grunnarbeidet.   

2 Planlegging av årsmøte 

 Vi tar det digitalt. 

 Forslag til vedtekter er klar.  

 Bruke årsmøtet til å informere om vedtekter. Avvente til vi får mer 
informasjon om sammenslåingen. Mulig april?  

Steinar og Pål blir med ett år til. Bength og Veselina står på valg i 
år.  

3 Foreløpig tiltak som vi setter på vent inntil avklaring om sammenslåing:  

 Dropbox-løsning 

 Eget regnskapsprogram 

 

Styremøte avsluttet kl: 13:00 

Signert av 

                                                       

Bength Eriksen      Veselina Jakobsen 


