
 

 

 

 

Referat fra Lederkonferansen 2018  

Oslo Plaza 

9.-10. januar 2018 

 

1. Velkommen v / Terje Midtbø 

Gjennomgang av forventninger og programmet for konferansen. Presentasjon rundt bordet.  

 

2. Strategiplan 2019-2021 

Strategiplanen skal vedtas av representantskapet i Stavanger. Styret foreslår følgende nye 

satsingsområder; «organisasjonsbygging» og «nå ut over eget fagmiljø», men er åpen for andre 

forslag. 

 

2.1 Gruppearbeid strategiplan  

 

Mange svar gikk igjen i alle gruppene, derfor følger her en oppsummering. Svar fra gruppene på alle 

tre gruppeoppgavene kan ses her (bruk Chrome eller Firefox):  

https://geoforum-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/marianne_geoforum_no/EtBMqSQKnVhMrgwRBSs4OfcBWsZj0Cc

Qv-M2lp2m6FCnWw?e=jtYAF3  

• Lære av andre lokalavdelinger 

• Informere andre lokalavdelinger om hva som foregår av faglige samlinger i «eget hus» 

(gjenbruk) 

• Samlende tiltak som felles maler – benytte sekretariatsfunksjoner 

• Idebank / foredragsbank 

• Flere møteplasser for lokalavdelingene (Skype) 

• Invitere andre fagmiljø inn på våre samlinger (planleggere)  

• Erfaringsutveksling på sentrale Geomatikkdager 

• Egne navnebånd på Geomatikkdagene for dem som er tillitsvalgte i lokalavdelingene 

• FIG young surveyors – er det aktuelt med en ung GeoForum-gruppe? 

• Koordinere vedtektene i lokalavdelingene. Samle sentrale vedtekter og lokalavdelingenes 

vedtekter i en og samme blåbok. Strategiplanen bør også inn her. 

• Ny medlemsundersøkelse  

• Skal GF ha et arbeidsrom på en sentral server for ledere og sekretariat? Automatisk link til 

program til alle lokalavdelingsledere. 

• Lokale arrangement tas med i nyhetsbrev. 

• Bør kunne velge medlem til valgkomite uten at det blir ekstraordinær innkalling.  

• Lokalavdelinger – hva skjer med inndelingen etter regionsammenslåinger? Er det aktuelt å 

arrangere lokale geomatikkdager i fremtiden? 

https://geoforum-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/marianne_geoforum_no/EtBMqSQKnVhMrgwRBSs4OfcBWsZj0CcQv-M2lp2m6FCnWw?e=jtYAF3
https://geoforum-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/marianne_geoforum_no/EtBMqSQKnVhMrgwRBSs4OfcBWsZj0CcQv-M2lp2m6FCnWw?e=jtYAF3
https://geoforum-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/marianne_geoforum_no/EtBMqSQKnVhMrgwRBSs4OfcBWsZj0CcQv-M2lp2m6FCnWw?e=jtYAF3


 

 

 

 

 

 

• Fra plan til ferdig enhet; Fredrik Holt / Einar Bergsholm kan lage et opplegg, men det koster 

en del penger. Kan GF sentralt «bestille» dette eller andre fagdager og la det rulles ut i 

lokalavdelingene? 

• Andre fagtidsskrifter / fagmiljø – sekretariatet kan være spydspiss inn her og tilby oversikt 

over ressurspersoner i kartbransjen som kan bidra? 

• Standardisering. Blåbok, fire sider med informasjon til lokalavdelinger. Vervemateriell 

utarbeides av sekretariatet. Standardisert questback, med spørsmål om alle foredragene. 

• Medlemspleie / medlemsverving – ivareta medlemmene. Mer kurs / fellesarena, mer info. 

Webinar – Skypekurs, er det noe vi kan se nærmere på? 

• Mer fagpolitisk arbeid; lovarbeid (matrikkel), seksjoneringsloven 

 

 

3. Økonomi sentralt – lokalt 

Innledning v / Terje Midtbø.  

 

3.1 Gruppearbeid og plenumsdiskusjon økonomi 

Mange svar gikk igjen i alle gruppene, derfor følger her en oppsummering av gruppearbeid og 

plenumsdiskusjon.  

• GF Finnmark har dårlig økonomi, ellers står det greit til for de fleste når det gjelder 

egenkapital 

• Vestfold ønsker et stipend, alle med anstrengt økonomi kan søke stipend for å arrangere 

fagdager / dekke reise foredragsholdere. Behovsprøvd.  

• Sløyfe de 2.000 fra lokalavdelinger til stipend. Fra 2018? 

• Redusert pris for hele styret i lokalavdelingene på sentrale Geomatikkdager 

• Øke antall personlige medlemmer fra de som er ansatt hos bedriftsmedlemmer. Sende ut 

invitasjon til å tegne medlemskap til alle som jobber hos bedriftsmedlemmer. 

• De som tar på seg et verv i GF bør være personlige medlemmer 

• Gratis medlemskap første året 

• Slutte å bytte penger – lokalavdelingene betaler ikke kr 2.000 hver inn til sentralt stipend 

• Andre tilbakebetalinger bør dekkes inn gjennom medlemskontingent 

• Lokalavdelingene beholder kontingent første året 

• Medlemsstrukturen må endres. Bare personlige medlemmer bør få rabatt på arrangement 

• Lokalavdelinger bør være egne juridiske enheter under moderorganisasjonen. Handler om 

pengeoverføringer, utveksling av medlemslister etc 

• Obligatorisk personlig medlemskap ved påmelding til lokale arrangement 

 

4. Rapport fra faggruppene 

Se for øvrig presentasjoner fra faggruppene, her (bruk Chrome eller Firefox):  



 

 

 

 

 

https://geoforum-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/marianne_geoforum_no/EtBMqSQKnVhMrgwRBSs4OfcBWsZj0Cc

Qv-M2lp2m6FCnWw?e=jtYAF3  

4.1 Internasjonal gruppe 

Har hatt samme medlemmer siste 6-7 år, med representanter fra de internasjonale organisasjonene 

som GeoForum betaler kontingent i. Har jobbet en del i høst med å se på muligheten til å få FIG 

Working Week til Norge. Kommisjon 7 i FIG skal ha møte i Norge i 2018. 

Hvis man skal øke aktivitet i faggruppen bør man øke antall medlemmer i gruppa  

 

4.2 Geografisk IT: 

7 medlemmer i faggruppa. Har opprettet blogg og diskuterer mulige arrangementer. Mulig workshop 

under Geomatikkdagene. 

 

4.3 Plan-bygg og geodata 

Fått fart i gruppa siste årene, mye som skjer i kommunene. Skuffende at Kartverket ikke deltok på 

Kommunal geomatikkonferanse i november, når det var så viktige tema og så mange deltakere. 

 

4.4 UF-gruppa 

Mye aktivitet i 2017; innspill geodatarådet, kåret beste geomatikkoppgaver og fått ansvar for 

Rekruttering og profilering. Egen studentstand på Geomatikkdagene. Gratis deltakelse 

studentmedlemmer på Den Kloke Teknologi og Geodesi- og hydrografidagene. 

 

4.5 Bygg- og anleggsgruppa 

Rekorddeltakelse på Den Kloke Teknologi 2017. Kommet med innspill foredragsholdere / tema på 

Stikningskonferansen 2017 og 2018.  

 

5. Budsjett  

 

Informasjon fra styret og sekretariat om budsjettet: 

• Sekretariatet skal ikke ta betalt for utfakturering for lokalavdelinger. Kr 2.000 i stipendmidler 

fra lokalavdelinger til sekretariat sløyfes, og at de kr 92.000 i forslag om tilbakebetaling av 

medlemskontingent skal styret behandle på neste styremøte og eventuelt sette inn på konto 

for internstipend for lokalavdelingene 

https://geoforum-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/marianne_geoforum_no/EtBMqSQKnVhMrgwRBSs4OfcBWsZj0CcQv-M2lp2m6FCnWw?e=jtYAF3
https://geoforum-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/marianne_geoforum_no/EtBMqSQKnVhMrgwRBSs4OfcBWsZj0CcQv-M2lp2m6FCnWw?e=jtYAF3
https://geoforum-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/marianne_geoforum_no/EtBMqSQKnVhMrgwRBSs4OfcBWsZj0CcQv-M2lp2m6FCnWw?e=jtYAF3


 

 

 

 

 

• Diskusjon rundt fremmedtjenester i budsjettet. MVA-saken; Skattedirektoratet mente vi 

muligens måtte betale mva på våre kurs og konferanser. Siste dokumentasjon ble sendt fra  

GeoForum sommeren 2017, vi har fortsatt ikke fått noen konklusjon på dette og vet ikke 

hvordan utfallet blir 

• Må også se på og innhente tilbud på nytt medlemsregister 

Innspill; Kan det være lurt å sette av midler for å få noen til å se oss i kortene, om organisasjonen er 

riktig og lovlig skrudd sammen? Naturlig å gjøre det før GDPR trer i kraft! En jurist bør svare på om 

medlemsopplysninger kan flyte fritt fra sekretariat til lokalavdelingene, og det bør gjøres før 

representantskapsmøtet. 

Innspill om budsjett for faggruppene. Det er lagt inn kr. 30.000 til hver faggruppe. Bør disse gå på 

varekost som er foreslått nå, eller post 10 Møter, reise, diett, profilering.  

 

6. Ekstraordinært representantskapsmøte 

Bernt Audun Strømsli ble valgt inn som nytt medlem i valgkomiteen. Se for øvrig eget referat. 

 

7. Arbeidsprogram 

Arb.programmet skal skissere tiltak GeoForum v / sekretariat skal gjøre for å oppfylle 

organisasjonens hovedmål; kompetanse, fellesarena og synliggjøring.  

 

7.1 Kompetanse:  

Innspill: bruk av forkortelser i arb.programmet må gjøres på riktig måte. Forkortelser skal forklares 

helt i starten, etter at de opptrer første gang. 

Innspill: Seminar om seksjonering – det er ikke ført opp i arbeidsprogrammet. 

 

7.2 Fellesarena:  

Frivillig innsats skal lønne seg. Derfor er det foreslått at medlemmer av programkomiteer betaler kun 

halv pris på deltakelse på sentrale arrangement. Lokalavdelingsledere deltar gratis på sentrale 

arrangement, bortsett fra Geomatikkdagene. 

Snutter / nyheter / informasjon om geomatikk må gjerne sendes til sekretariat / UF-gruppa, til bruk i 

markedsføring av faget 

Innspill; møte med KS. Kan vi via KS snakke mer til rådmenn om hvordan vi kan hjelpe dem til å gjøre 

seg bedre.  

GF Hordaland har egen facebook-side, har andre lokalavdelinger det? Hvis så bør de linke opp til 

hverandre. Legg lenker fra geoforum.no til lokalavdelingenes facebook-konto. Alle bør følge 

GeoForum sentralt på facebook. 



 

 

 

 

 

 

7.3 Synliggjøring 

Innspill: Det står ingenting om at man ønsker å øke medlemsmassen i arbeidsprogrammet. Tiltak må 

settes inn – og det bør inn i programmet. Dette er med i budsjettet – så det kan være naturlig å ha 

det med i arbeidsprogrammet. 

 

8. Geomatikkstipendet 

Sverre Røed ga en orientering om søknader og tildelinger i 2016 og 2017. Karoline Skaar valgt til nytt 

medlem i stipendkomiteen, som dermed består av henne, Knut Erik Tandberg og Bjørn Egil Goa, med 

Sverre Røed-Bottenvann som sekretær. 

 

9. Gruppeoppgaver medlemsmodell-medlemsfordeler 

Innledning v / Terje Midtbø 

Noen svar var gjengangere, derfor følger her en oppsummering av svar på gruppeoppgaver og 

diskusjoner i plenum.  

 

• Obligatorisk personlig medlemskap på lokale arrangement 

• Se på muligheten for å streame foredrag. Må være personlig medlem for å få tilgang til det. 

Prøveprosjekt i 2018.  

• Gratis deltakelse for planleggere på Geomatikkdagene må gjelde for dem som melder seg inn 

som personlige medlemmer plan 

• Påmelding på Geomatikkdagene 2018 inkluderer ett års medlemskap i GF. Deltakeren må 

likevel ha mulighet til å velge at de ikke ønsker dette. Innspill; tvangsinnmelding er ikke lov, 

men man kan si at bare personlige medlemmer har anledning til å delta 

• Differensiering av bedriftsmedlemskapskontingent – ulik pris for bedrifter avhengig av hvor 

mange ansatte de har; 0 til fem, fem til 20, 20 eller mer.  

• GeoForum må tørre å bruke mer penger på konferanser – gir bedre attraktivitet / omdømme. 

Mulig flere medlemmer eller flere deltakere på sikt. 

• For å gjøre det mer attraktivt å være bedriftsmedlem: kun bedriftsmedlemmer får mulighet 

til å være utstillere på arrangementer  

• Sekretariatet kan bli bedre på å informere lokalavdelingene om medlemsutvikling 

• Vervekampanje bør settes i gang – initieres og utarbeides sentralt 

• Få bedriftsmedlemmer til å verve personlige medlemmer i eget hus 

• Synliggjøre bedriftsmedlemmer bedre. Lage ei liste og publisere denne 

• Synliggjøre overfor bedriftsmedlemmer at GF jobber med profilering og rekruttering – og at 

bedriftsmedlemmer er med på å støtte / finansiere dette 

• Rabatt på utstilling for bedriftsmedlemmer også på andre sentrale arrangement enn 

Geomatikkdagene 



 

 

 

 

 

• Utvalgte arrangementer er kun åpne for personlige medlemmer 

• Rabatt på konferanser for ansatte hos bedriftsmedlemmer bør opphøre 

• Lokalavdelingene får tilbake halve kontingenten første året ved nye medlemmer 

• Årsmøter og fagdager er fine arenaer for å verve nye medlemmer 

• Alle kommuner bør være medlemmer. Friste med at de f.eks kan bli med på høringssvar som 

GeoForum har utarbeidet. De får dermed mulighet til å slippe å bruke ressurser på å skrive 

høringssvar, kan skrive under på et ferdig svar fra GF. 

• Testprosjekt; fagdag kun for personlige medlemmer. Evt underskudd kan dekkes fra sentralt 

hold. 

• Maler; enhetlig språk i påmeldingskjema (tilleggsavgift for ikke-medlemmer, i stedet for 

rabatt for medlemmer) 

• Automatisk validering av medlemskap i påmeldingskjema? Hvordan kan det gjøres og hva 

koster det? 

 

10. Forventninger til sekretariatet 

 

Marianne Meinich opplyste at det jobbes med et nytt medlemsregister og at den ene løsningen som 

er undersøkt hittil, er for dyr. 

Innspill: 100 kr i kostnad per medlem for nytt register ikke er dyrt. Vi skal være i front når det gjelder 

digitalisering. Hvor mye tid frikjøpes i sekretariatet ved nytt register? Svar fra styret; Nytt 

medlemsregister skal på plass, men det må lages en kravspesifikasjon så man kan sammenligne flere 

leverandører. 

Innspill; Kravspesifikasjonen må være slik at det er kobling med digitale skjema, ikke bare skjema. 

Åpne med integrasjoner med andre system. 

Fakturering lokale arrangement: Sekretariatet slutter å fakturere lokalavdelingen for dette. Viktig at 

fakturagrunnlaget som lokalavdelingene selv utarbeider, følger en mal. 

Ønske fra sekretariatet om at 2-3 lokalavdelinger / tillitsvalgte presenteres i hver utgave av Posisjon. 

Dette ble positivt mottatt av lokalavdelingslederne – de ønsker en mal de kan følge. 

Ønske om kvartalsvise skypemøter mellom lokalavdelingsledere og sekretariat. 

Det vil bli satt av tid til møte for lokalavdelingene under Geomatikkdagene. Mer informasjon om 

dette kommer. 

 

11. Oppsummering av Lederkonferansen 2018 

Terje Midtbø oppsummerte konferansen 

 

Hønefoss 29. januar 2018 

Sverre Røed-Bottenvann 


