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Referat fra GeoForums representantskapsmøte 2019 
Representantskapsmøtet ble avholdt den 2. april kl. 1400 - 1500 på Sundvolden hotel, Dronningveien 

2, 3531 Krokkleiva. 

1. Velkommen 

Styreleder Terje Midtbø ønsket velkommen til representantskapsmøtet.  

 

2. Navneopprop 

Daglig leder, Marianne Meinich foretok navneopprop: 

 
Følgende møtte med fullmakt: 

• Marit Krogmogen, fullmakt fra Elisabeth Mietinen 

• Bjørge Stavik, fullmakt fra Tor Even G. Pedersen. Bjørge Stavik fikk oversendt fullmakt fra 

Bjørn Inge Fossen og Anne Berge Bjørnseth (GeoForum Sogn og Fjordane) i begynnelsen 

av møtet. 

• Lars Christian Utvik, fullmakt fra Ole Kristian Furnes. 

• Tommy Jensen fullmakt fra Jørgen Eriksen Johansen 

Styret: 

 
Totalt 46 stemmer av totalt 46 stemmer var representert. I tillegg deltok tre tilhørere. 

Alexander S. Nossum fra valgkomiteen deltok på Skype. Kritisk revisor Geir Mjøen deltok i 

hele møtet, John Gran i deler av møtet.  

Lokalavdeling Deltaker 1 Deltaker 2 Deltaker 3 Deltaker 4 Stemmer

Buskerud Marius Garnaas Lasse Mederud Jan Børre Øien 3

Finnmark Marit Krokmogen fulmakt 2

Hedmark og Oppland Siv Byfuglien Bjørn Gustavsen Anita Høie 3

Hordaland Ingunn MariaThorbergsdottir Gro Helland Knut Hellevik 3

Møre og Romsdal Bjørge Stavik fullmakt 2

Nordland Lars Christian Utvik Vesa Heikki Jäntti fullmakt 3

Oslo og Akershus Andreas Dyken Kristine Andreassen Mario H. Gil Sanchez Ann-Karin Isaksen 4

Rogaland Steinar Wergeland John Larsen Brit Marit Knudsen 3

Sogn og Fjordane 2

Sørlandet Svein Skagen Frode Skjævestad Roger Lieng 3

Telemark Leif Kåre Knutsen Bøye Bøland 2

Troms Tommy Jenssen fullmakt 2

Trøndelag Marit Kviseth Roy Svarliaunet Alexandra Jarna 3

Vestfold Kåre Conradsen Odd Arne Bakke-Ludviksen 2

Østfold Inger Helene Salhus Jon Otter Skaaret 2

Sum 39

Deltakere Stemmer

Terje Midtbø 1

Andreas Holter 1

Eirik Mannsåker 1

Janike Rype 1

Karoline Skaar 1

Kirsti Lysaker 1

Merete Sørjoten 1
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3. Godkjenning av innkallingen og dagsorden 
Terje Midtbø la frem innkallingen og dagsorden for representantskapsmøtet.  

a. Innkallingen 
Vedtak: Innkallingen ble godkjent. 
 
b. Dagsorden 
Terje Midtbø gjorde oppmerksom på en tilføyelse i dagsorden, sak 7c etter at dagsorden 
var lagt ut. Vedtektsendringen er anbefalt av revisor for å synliggjøre at GeoForum ikke 
har erverv til formål i § 1-2.  
Vedtak: Dagsorden ble godkjent. 

 
4. Valg av ordstyrer og referent 

Terje Midtbø foreslo Andreas Holter som ordstyrer og Karoline A. Skaar som referent. 
Vedtak: Andreas Holter ble valgt som ordstyrer, Karoline A. Skaar som referent.  

 
 

5. Årsberetning for 2018 
Marianne Meinich la frem årsberetningen:  
Årsberetningen beskriver Geoforums tilstand. Årsberetningen er basert på  
Strategiplan 2016-2019. Det utarbeides et årlig arbeidsprogram med tiltak for å nå målene i 
strategiplanen. Status for tiltak i arbeidsprogrammet er gjengitt i siste del av årsberetningen 
– kapittel årsrapport.  
Spesielt bemerkes: 

• GeoForum hadde en positiv medlemsutvikling i 2018 med en økning på totalt 85 nye 
medlemmer etter nedgang i 2016 og 2017.  91 flere personlige medlemmer, 6 færre 
bedriftsmedlemmer.  

• Endring i fordelingen i deltakelsen lokale- og sentrale arrangement. Lokalavdelingene har 
samlet 47 % av alle deltakerne, GeoForum sentralt 53 %. Fordelingen tidligere år har 
vært 60/40.  

• GeoForum sentralt hadde 1 735 deltakere på kurs- og konferanser, 308 flere enn i 2017. 
Dette gir en økning på ca. 400 flere deltakere de siste tre årene.  Fem flere kurs -og 
konferanser – totalt 13. 

• Økonomihuset ble valgt som fagrevisor på representantskapsmøtet 2018. Ved søknad 
om momskompensasjon må regnskapet for 2018 være revidert av registrert revisor.  
Siden Økonomihuset ikke har registrert revisorer vedtok styret at Hverven revisjon AS 
reviderer regnskapet for 2018.  

  
Vedtak: Årsberetningen for 2018 ble godkjent. 
 
 
6. Marianne Meinich la frem årsregnskap med balansen.  

a. Årsregnskap 2018 
Årsregnskapet viser et resultat kr 196 949 mot budsjettert underskudd kr 166 376. Det vil 
si kr 363 325 bedre resultat enn budsjett. 
 

Forklaring: 

• Flere kurs- og konferanser og stor deltakelse spesielt på høstens arrangement.  

• Lavere kostander enn budsjettert til nytt medlemsregister og økonomiprogram.  
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• Etter henvendelse fra skatteetaten i desember 2016 og tilhørende svar i september 
2018, har konsekvensen blitt at GeoForum må betale merverdiavgift for deler av 
deltakeravgiften som er knyttet til hotellkostander. Dette gjelder fra 2018. Sekretariatet 
har utført en momskorreksjon for dette i regnskapet i forbindelse med årsoppgjøret, dvs. 
vi har betalt merverdiavgift for inntektene og fått fradrag for utgiftene. Dette gjelder 
kontoer knyttet til kurs og konferanser.  

• Annonser i Posisjon har vært ført som avgiftspliktig salg og det har vært fradragsført 
inngående merverdiavgift for varekostnadene. Vi har ikke anledning til å kreve fradrag 
for merverdiavgift. Det er gjort en korreksjon for dette i regnskapet ved årsavslutning.   

• Sekretariatet og revisor har hatt behov for juridisk bistand til hvordan merverdiavgift 
problematikk skal håndteres. Økte kostnader til bruk av registrert revisor og juridisk 
kompetanse.  

• Det er etablert søkbart reisestipend for lokalavdelingene for å dekke høye reise- utgifter i 
forbindelse med kurs og konferanser.  

• Det ble gjennomført to styremøtesamlinger over to dager – budsjettert med ett.  

• Noe redusert bemanning i sekretariatet i høst.  
 

        
b. Balanse for 2018 

Daglig leder la frem balansen 31.12.2018. Forklaringen fremkommer i saksdokumentet. 
Erfaringsmessig er det liten risiko for kundefordringene som i hovedsak er ubetalte 
faktura fra senhøstens arrangement.  
GeoForum har en egenkapital kr 5 269 234. 

 
c. Fagrevisors beretning 

Ordstyrer Andreas Holter leste opp fagrevisors beretning utarbeidet av Hverven Revisjon 
AS ved Rune Alnæs. Ingen spørsmål fra representantskapet.   

 
d. Kritiske revisors beretning 

Geir Mjøen leste opp kritisk revisors beretning. Ingen spørsmål fra representantskapet. 
 

Vedtak: Årsregnskapet med balansen ble godkjent. 
 

7. Forslag til vedtektsendringer (krever 2/3 flertall) 
Terje Midtbø presenterte saken om vedtektsendring. Hovedendingen er å endre fra 
«personlig medlem» til «medlem».  Organisasjonen er basert på individuelt medlemskap. 
«Geoforum har ikke erverv til formål». Dette betyr at inntekter skal være til det gode for 
medlemmene.  
Vedtak: Forslag til vedtektsendringer i sak 7 ble godkjent – ingen stemte mot. 
Vedtektsendringene trer i kraft fra vedtakstidspunktet. 
 

8. Kontingent for personlige medlemmer og bedriftsmedlemmer for 2020 
Andreas Holter la frem styrets forslag til medlemskontingent. Styret foreslår at 
medlemskontingenten holdes uendret i 2020. Medlem kr 400, bedriftsmedlem  
kr 5 000 
Vedtak: Kontingent for 2020 blir uendret.  
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9. Styrets vedtatte arbeidsprogram for 2019 (orienteringssak) 
Marianne Meinich la frem styrets vedtatte arbeidsprogram som er basert på strategiplan 
2019 – 2021 med kjernevirksomhetene: Kompetanse, fellesarena. Satsingsområdene: Nå ut 
over eget fagmiljø og organisasjonsutvikling. Arbeidsprogrammet inneholder tiltak for å nå 
intensjonen i strategiplanen.  
 
Representantskapet tok arbeidsprogrammet for 2019 til etterretning. 

  
10. Styreleders honorar 

Andreas Holter la frem styrets forslag til honorar for styrets leder forblir uendret til 25 ganger 
rettsgebyret. Rettsgebyr per 01.01.2019 er kr 1 130.  Dette utgjør  
kr 28 250.  
Vedtak: Styrelederes honorarer for 2019 blir kr 28 250.   
 

11. Styrets vedtatte budsjett for 2019 (orienteringssak) 
Marianne Meinich presenterte styrets vedtatte budsjett som viser et negativt resultat kr 
170 895. Dette skyldes i hovedsak markering av GeoForums 50 års jubileum den 5. juni. 
Utgifter er belastet kurs- og konferansebudsjettet. 

• Medlemskap i AFP-ordning kr 40 000 er ny post etter krav om tariffavtale som 
innebærer AFP-ordning. 

• Økt budsjettet til utgifter knyttet til autorisert revisor.  
 
Representantskapet tok budsjettet til etterretning. 
 

12. Navneendring for lokalavdeling fra 01.01.2020 (orienteringssak) 
Andreas Holter informerte om at GeoForum Hedmark og Oppland endrer navn til GeoForum 
Innlandet 1.1 2020. Dette er i tråd med at fylkene Hedmark og Oppland slår seg sammen til 
ett fylke - Innlandet fra 01.01.2020 som en del av regionsreformen. 
 
 

13. Valg 
Valgkomiteen ved Alexander S. Nossum deltok på møte via Skype. Han la frem valgkomiteens 
innstilling til styremedlemmer, styrets leder, nestleder, styrets varamedlem og kritisk revisor. 

 
a. Styremedlemmer for to år: Andreas Holter, Terratec AS (gjenvalg) Terje Midtbø, 

NTNU (gjenvalg) Linn Fritsvold, Statens vegvesen Region øst (ny) 
b. Styrets leder: Terje Midtbø (gjenvalg) 
c. Styrets nestleder: Simen Slotta (gjenvalg) 
d. Styrets varamedlemmer: ingen på valg 
e. Kritiske revisorer: John Gran, Norkart AS og Geir Mjøen, Kartverket (gjenvalg) 
Styrets leder, nestleder og kritiske revisorer velges for ett år. 

 
Terje Midtbø la frem styrets forslag til fagrevisor og valgkomité: 
f. Fagrevisor: Hverven Revisjon AS (foretaks nr. 979 290 861)  
g. Valgkomite: Alexander Salveson Nossum, Norkart AS, Karoline Skår, Kartverket og 

Heidi Liv Tomren, Arendal kommune 
Fagrevisor og valgkomité velges for ett år 

Vedtak: Valgkomitéenes innstilling (a-e) og styrets forslag (f og g) ble godkjent.   
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Etter valget har styret følgende sammensetning: 
 
Styreleder: Terje Midtbø, NTNU 
Nestleder: Simen Slotta, Landbruksdirektoratet 
Styremedlemmer: Andreas Holter, Terratec AS, Janike Rype, Tromsø kommune, Eirik 
Mannsåker, Stavanger kommune, Merete Sørjoten, Rambøll AS og Linn Fritsvold, Statens 
vegvesen 
Varamedlem: Kirsti Lysaker, Høgskulen på Vestlandet og Gro Helland, Statens Vegvesen, 
henholdsvis 1. og 2. vara. 
 
Terje Midtbø takket Karoline A. Skaar for innsatsen i styret og overrakte gave.  
 
Terje Midtbø takket for fremmøte og benyttet anledningen til å informere 
representantskapet om jubileumsarrangement for å markere at GeoForum er 50 år i år. 
Jubileet markeres den 5. juni på Scandic Holmenkollen. Styret ønsker å legge til rette for 
god deltakelse fra lokalavdelingene ved å dekke reise for to representanter fra hver 
lokalavdeling.  
 
 
Karoline A. Skaar 
Referent  
Hønefoss 12. april 2019 
 
 
 
Referatet ble sendt på høring til alle representantene den 15. april med høringsfrist 6. 
mai. Ingen merknader. Referatet ble endelig vedtatt på styremøte 4. juni.  
 
    

 


