
 

GEOFORUM OSLO OG AKERSHUS 

 

Årsberetning for 2017 

 

1. Foreningen  
Antall medlemmer pr. 14.12.2017 (31.12.2016) 

Totalt 284 (278) medlemmer fordelt på følgende: 

190 (188) personlige, 14 (16) pensjonister, 23 (15) studenter og 2 (2) æresmedlemmer og 55 

(57) bedrift. 

 

Styrets sammensetning  

Leder:  Andreas Dyken, Statens kartverk Oslo 

Nestleder: Anders Malum, Skedsmo kommune 

Kasserer: Siri Lajord, Norkart 

Sekretær:  Kristin Jørum, Blom 

Styremedlem: Henrik Mathiesen, NIBIO 

Styremedlem: Ann-Karin Isaksen, Lørenskog kommune 

Styremedlem: Mario Gil Sanchez, Oslo kommune 

 

Revisor: Sofie Skåra, Ås kommune 

Valgkomite:  Erik Landsnes, Norkart og 

  Kristin Tandberg, Asker kommune 

 

2. Fagmøter og kurs  

Arrangement, sted, dato, antall deltakere  
16 - 17. januar: Lokale geomatikkdager på Norefjell 

    sammen med Geoforum Buskerud 

    138 deltakere (inkl. utstillere/komité) 

16.januar:  Årsmøte på Norefjell. Labert oppmøte fra medlemmene. 

31. mai:   Jubileumstur på Oslofjorden. 

   56 deltakere inkl styret. 

24. november: Fagdag - Hvordan tilpasser vi offentlig regelverk til nye former for              

 behandling av geodata? 

   40 deltakere inkl styret. 

 

3. Årsmøtet  
Årsmøtet ble avholdt 16. januar 2017 i forbindelse med lokale geomatikkdager på Norefjell.  

Kristin Tandberg takket for seg etter lang og god innsats i styret. Hun ble da med i 

valgkomiteen sammen med Erik Landsnes. Kristin Jørum ble valgt inn. Sofie Skåra fortsatte 

som revisor. 

 

4. Styremøter  
Styret ble konstituert på første styremøte etter årsmøtet - den 7. februar 2016.  



Det er deretter avholdt ytterligere 4 styremøter. I tillegg har programkomitéen for Kongsberg 

2018 avholdt 2 fysiske møter og flere skypemøter. 

Styret hadde sommeravslutning sammen med Geoforum Buskerud, og det ble avholdt 

julebord for styret, revisor og valgkomité etter siste styremøte 2017. 

 

5. Geoforum sentralt  
Representantskapsmøtet ble avholdt på Geomatikkdagene 2017 på Lillehammer 28.mars. Vi 

var representert med Andreas Dyken, Henrik Mathiesen, Kristin Jørum og Ann-Karin 

Isaksen. 

Ledersamlingen ble holdt i Oslo den 24.-25. januar 2017. 

 

6. Økonomi  
Regnskapsåret 2017 har gått 60 593 kroner i underskudd. Foreningen hadde budsjettert med 

et underskudd på 53 600. Grunnen til det planlagte underskuddet var at foreningen ønsket å 

markere 80 års jubileet sitt, på en måte som kom medlemmene til gode, og det ble vedtatt på 

årsmøtet at man skulle bruke noe 50 000 kr av foreningens oppsparte midler på en slik 

markering. Det ble også gjort; 31. mai 2017 inviterte styret alle medlemmene av Geoforum 

Oslo og Akershus til båttur i Oslofjorden. Medlemmene ble servert mat og drikke, 

interessante foredrag om forholdene i Oslofjorden og levende musikk. Det hele ble etter 

styrets mening et svært vellykket arrangement. Prisen for personlige medlemmer ble satt til 

250 kroner, 500 kroner for ikke personlige medlemmer. Det var 56 påmeldte på 

arrangementet. Arrangementet gikk snaue 58 000 kroner i underskudd.  

 

At underskuddet for 2017 ble større enn forventet skyldes i all hovedsak at vi ikke rakk å få 

inn deltakeravgiften på årets fagdag før regnskapsårets slutt. Fagdagen er dermed kun 

regnskapsført med 11 027 kroner i utgifter. På fagdagen var det ca. 30 deltakere. Prisen var 

500 kroner for personlige medlemmer, og 750 for de som ikke er medlemmer. Inntektene for 

fagdagen ble netto ca 16 000 kroner, altså gikk fagdagen i realiteten med 4000 kroner i 

overskudd. Inntektene blir nå inntektsført på regnskapet for 2018, hvilket vil gi regnskapsåret 

2018 et overskudd. 

 

De lokale geomatikkdagene på Norefjell endte med et overskudd. Overskuddet blir delt likt 

mellom Geoforum Buskerud, og Geoforum Oslo og Akershus, og var på 13 779, 55 til hver 

forening. Lokale geomatikkdager har en omsetning på rundt 500 000 kroner. Betaling av 

hovedfakturaen fra konferansehotellet, samt utsendelse av fakturaer til deltakere 

administreres av Geoforum sentralt. Lokalforeningene mottar i ettertid en avregning, og 

trekker fra eventuelle andre utgifter før overskudd eller underskudd fordeles. Konferansens 

store omsetning vises derfor ikke i lokalforeningenes regnskap, her kommer kun avregningen 

fra Geoforum sentralt.  

 

Ellers mener styret at rengskapsåret 2017 har fortonet seg omtrent som planalgt. Foreningen 

som sådan har fortsatt solid økonomi. 

 

7. Generelt  
Samarbeidet med GeoForum Buskerud med hensyn til lokale Geomatikkdager på Norefjell 

fungerte meget bra, så vi kommer til å fortsette samarbeidet med dem. 

 

Oslo, 5. januar 2017 

 

Andreas Dyken, Leder GeoForum Oslo og Akershus 


