
 

GEOFORUM OSLO OG AKERSHUS 

 

Årsberetning for 2018 

 

1. Foreningen  
Antall medlemmer pr. 31.12.2018 (31.12.2017) 

Totalt 312 (284) medlemmer fordelt på følgende: 

219 (190) personlige, 14 (14) pensjonister, 23 (15) studenter og 2 (2) æresmedlemmer og 54 

(55) bedrift. 

 

Styrets sammensetning  

Leder:  Andreas Dyken, Statens kartverk Oslo 

Nestleder: Mario Gil Sanchez, Oslo kommune 

Kasserer: Siri Lajord, Norkart 

Sekretær:  Kristin Jørum, Blom 

Styremedlem: Jan Helander, Sørum kommune 

Styremedlem: Ann-Karin Isaksen, Lørenskog kommune 

Styremedlem: Hildur Lillevik, Vestby kommune 

 

Revisor: Sofie Skåra, Ås kommune 

Valgkomite:  Anders Malum, Skedsmo kommune og 

  Henrik Mathiesen, NIBIO 

 

2. Fagmøter og kurs  

Arrangement, sted, dato, antall deltakere  
15 - 16. januar: Lokale geomatikkdager på Kongsberg 

    sammen med Geoforum Buskerud 

    Ca 130 deltakere (inkl. utstillere/komité) 

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

31. mai:   Temadag: Tur i kloakken i Oslo. 

  Ca 20 deltakere inkl styret. 

 

3. Årsmøtet  
Årsmøtet ble avholdt 15. januar 2018 i forbindelse med lokale geomatikkdager på 

Kongsberg.  

Anders Malum og Henrik Mathiesen takket for seg etter lang og god innsats i styret. De ble 

da den nye valgkomiteen. Hildur Lillevik og Jan Helander ble valgt inn. Sofie Skåra fortsatte 

som revisor. 

 

4. Styremøter  
Styret ble konstituert på første styremøte etter årsmøtet - den 14. februar 2018.  

Det er deretter avholdt ytterligere 3 styremøter. I tillegg har programkomitéen for Kongsberg 

2018 avholdt flere skypemøter. 



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

julebord for styret, revisor og valgkomité etter siste styremøte 2018. 

 

5. Geoforum sentralt  
Representantskapsmøtet ble avholdt på Geomatikkdagene 2018 i Stavanger 13.mars. Vi var 

representert med Andreas Dyken, Mario Sanchez, Siri Lajord og Ann-Karin Isaksen. 

Ledersamlingen ble holdt i Oslo den 9.-10. januar 2018. 

 

6. Økonomi  
I 2018 går foreningen med et overskudd på 52 559,51 kr. Dette skyldes to ting: 

Lokale geomatikkdager på Kongsberg endte med et stort overskudd 

Inntektene fra fagdagen i 2017 rakk ikke å komme med på regnskapet for 2017 

 

Lokale geomatikkdager på Kongsberg 

De lokale geomatikkdagene på Kongsberg i 2018 ble en suksess. Det var mange påmeldte, 

godt program og fornøyde folk. Det er billigere å arrangere denne konferansen på Kongsberg 

enn på Norefjell, men vi valgte å holde prisen på samme nivå som før. Grunnen til det er 

blant annet at planen er å arrangere konferansen på Norefjell annethvert år, og når 

konferansen arrangeres der, vil den etter all sannsynlighet ikke gå med overskudd. Det totale 

overskuddet fra Kongsberg 2018 var på 83 352, noe som gav 41 676,- kr til hver av 

lokalforeningene Geoforum Oslo og Akershus, og Geoforum Buskerud, som samarbeider om 

konferansen. 

 

Fagdagen 2017 

Fagdagen 2017 ble avholdt så sent på året at vi ikke rakk å få fakturert, få inn penger og få de 

overført fra Geoforum sentralt før i januar 2018. Alle utgifter for fagdagen 2017 ble ført på 

regnskapet 2017, mens alle inntektene da kom i regnskapsåret 2018. Dette var grunnen til at 

vi budsjetterte med overskudd i 2018. Overskuddet fra fagdagen 2017 ble reelt da på 6 570,- 

kr. 

 

Regnskapet 2018 

Ellers bærer regnskapet preg av utgifter til diverse administrasjon av foreningen, og ellers 

forholdsvis lav aktivitet i 2018. Det ble arrangert en temadag med i overkant av 20 deltakere; 

«Tur i kloakken». Her valgte vi å ta noe betalt for deltakerne, grunnet erfaring med at mange 

ikke dukker opp hvis det ikke koster noen ting. Det ble et vellykket arrangement! Det ble 

ikke arrangert fagdag i 2018.  

 

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

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

utfordringer i styrene med tanke på deltakelse, derfor har aktivitetsnivå vært litt lavere i år 

enn tidligere. Vi håper at dette bedrer seg i 2019. 

 

Oslo, 3. januar 2019 

 

Andreas Dyken, Leder GeoForum Oslo og Akershus 


