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GEOFORUM FINNMARK 
 

 
DATO: 24.september 

 
STED: Teams 
Møterom: 

 

Medlemmer tilstede: Bength Eriksen, Pål Norvoll, Veselina Jakobsen. Steinar Henriksen (Frafall) 

 

Sak  

03/21 Sammenslåing av Geoforum til en organisasjon med ett organisasjonsnummer. 
(Informasjonssak) Leder informerte styret om at sekretariatet har fått info fra en 
konsulent at arbeidet med sammenslåing ikke anbefales. Da det er veldig 
arbeidskrevende. Det var foreslått å finne andre løsninger enn sammenslåing. 
Vedtak: Styret i Geoforum Finnmark ønsker fortsatt at Geoforum skal slås 
sammen under ett organisasjonsnummer, og arbeidet med sammenslåingen bør 
fortsette. 

04/21 Fagdag med Fredrik Holth og Nikolai K. Winge – Plan- og bygningslovens 
bestemmelser 
22.september informerte sekretariatet i Geoforum at de hadde fått tilbud fra 
Fredrik Holth og Nikolai Winge, om å holde tilsvarende kurs og fagdager som det 
som ble arrangert i Drammen, som har vært publisert på hjemmesiden til 
Geoforum. Leder informerte om dette og styret, etter å ha sett litt på økonomien 
så ble det bestemt at Geoforum Finnmark også skulle gjennomføre en slik fagdag. 
Lokasjon til fagdagen ble lagt til Kirkenes, da det forrige gang ble holdt i Alta.  
Følgende temaer er aktuelle: 
- Koblingen mellom jordskifteloven, matrikkelloven og plan- og bygningsloven. 
- Matrikkellovens virkemidler og handlingsrommet i loven. 
- Dispensasjon fra lov og planer. 
Fagdagen planlegges på Thon Hotel i Kirkenes med middag kvelden før til 
tilreisende gjester og overnatting. Det er ønske om å gjennomføre dette i midten 
av november, tidspunkt må avklares med Holth og Winge. Fredag er ikke ønskelig 
som fagdag, da det er mye reising på enkelte deltakere. 
Tidspunkt for fagdagen er fra kl. 0830 til 1600. Dette for å få mest mulig inn i 
programmet. 
Vedtak: Lokallaget lager til fagdag med Holth og Winge. 
 

05/21 Endring i staben til Geoforum 
Leder informerte om at Sverre Røed-Botnvann slutter i sekretariatet, med 
virkning fra 1.desember. Det vil bli tilsatt en ny men det vil nok ta tid før vi får nok 
hjelp til arrangement i fra sekretariatet. 
 



 

06/21 Teams for lokalavdelingene – hele styret 
Alle styremedlemmer i lokalavdelingene vil få tilgang til teams kanal for 
Geoforum. Dette skal gjøre det lettere å samle trådene i kommunikasjonen. Vil 
bli innført høsten 2021.  

07/21 Ledersamling januar 2022 
Leder i Geoforum Finnmark er ikke heftet i perioden det er ledersamling i 
Geoforum januar 2022. 
Vedtak: Leder reiser på ledermøtet på Hønefoss. 

08/21 Vipps 
Det viser seg at Geoforum Finnmark har et vipps nummer, #50955. Denne skal vi 
aktivt kommunisere ut til medlemmene våre når det er arrangementer. 
Vedtak: Styreleder har lesetilgang og kasserer har admin tilgang til vipps for å 
kunne hente ut dokumenter til regnskap. 

 

 

Møte avsluttet kl: 10.50 

 

Signert av 

                                                       

Bength Eriksen      Veselina Jakobsen 


