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ÅRSBERETNING FOR 2018 
 

1 Oppsummering  
Kort resyme av årsberetningen: 

• GeoForum består av et sentralt ledd med sekretariat i Hønefoss og 15 lokalavdelinger. 

• Representantskapet er GeoForums høyeste organ. Det består av representanter fra lokalavdelingene og styret.  

• GeoForum har 5 faggrupper som bidrar med faglige innspill og aktiviteter. 

• GeoForum har 1 944 medlemmer, en økning på totalt 85 medlemmer. Dette er positivt utvikling etter en nedgang i medlemstallet i 2016 

og 2017.   

• GeoForum sentralt og lokalt har samlet 3 251 deltakere på sine arrangement. Det er 127 færre enn 2017. 

o GeoForum sentralt har gjennomført 5 flere kurs- og konferanser enn i 2017, totalt 13. 

o GeoForum sentralt har hatt 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.  

o Lokalavdelingene har samlet 1516 deltakere på sine 21 arrangement. Det er 435 færre deltakere og 10 færre arrangement enn i 

2017. 

o Lokalavdelingene har samlet 47 % av alle deltakerne, GeoForum sentralt 53 %. Tidligere har denne fordelingen vært 60/40 

• Regnskapet for GeoForum sentralt viser resultat kr 196 949 mot et budsjettert underskudd kr 166 376. Årsaken er i hovedsak stor 

deltakelse på kurs- og konferanser.  

• Skatteetaten har gjort oss oppmerksomme på regler for merverdiavgift for deler av deltakeravgiften som er knyttet til hotellkostnader til 

kurs- og konferansevirksomhet. Det er gjort en momskorreksjon for dette i regnskapet i slutten av året. Dette har ikke fått noen følger for 

deltakerne. Regnskapet viser beløpet uten merverdiavgift i inntekter og utgifter til all kurs- og konferansevirksomhet. Budsjett for 2018 

og tidligere regnskap har vist med merverdiavgift. Dette er årsak til avvik mellom budsjett og regnskap for disse kontoene.  
 

2 Innledning 
Årsberetning beskriver GeoForums tilstand.  

Kapittel 13 - årsrapporten viser status for hvert tiltak i arbeidsprogrammet for 2018. Dette er tiltak for å nå GeoForums strategiske hovedmål 

Kompetanse, Fellesarena og Synliggjøring.  
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Strategiplanen er for hele organisasjonen. Arbeidsprogrammet er utarbeidet for GeoForum sentralt. Årsberetningen inneholder status for 

GeoForum sentralt og lokalavdelingene. 

 

 

 

2.1 Strategiplan og arbeidsprogram 

 

GeoForums strategiplan 2019 - 2021 ble vedtatt på representantskapsmøtet 2018.  Arbeidsprogrammet for 2018 er basert på vedtatt  strategiplan 

2016 -2018. Arbeidsprogrammet inneholder tydelige tiltak, ansvarlig, prioritet og status til hvordan tilstrebe å nå hovedmålene Kompetanse, 

Fellesarena og Synliggjøring. Forslag til arbeidsprogram ble lagt frem på lederkonferansen 2018 for innspill før den ble vedtatt av styret. 

Årsrapporten (siste del av årsberetningen) viser status for hvert tiltak i arbeidsprogrammet for 2018. 

 

 
 

3 Organisasjon og administrasjon 
GeoForum besto ved årsskiftet 2018/2019 av styret, 15 lokalforeninger, 5 faggrupper og et sekretariat med 3 ansatte. GeoForum hadde ved 

årsskifte 1 944 medlemmer herav 1 677 personlige medlemmer og 247 bedriftsmedlemmer. Dette er en økning på 85 medlemmer totalt, 91 flere 

personlige medlemmer 6 færre bedriftsmedlemmer.  

 

 

3.1 Styret  

Representantskapsmøtet ble avholdt 13. mars på Clarion Hotel Energy, Stavanger.  

Syret har følgende sammensetning: 

Leder:  Terje Midtbø, NTNU 

Nestleder: Simen Slotta, Landbruksdirektoratet 

Styremedlemmer: Andreas Holter, Terratec AS 

Eirik Mannsåker, Stavanger kommune 

Janike Rype, Tromsø kommune 

Karoline A. Skaar, Kartverket 

http://wpstatic.idium.no/geoforum.no/2018/02/Sak-7-R2018-Strategiplan-2019-2021.pdf
http://wpstatic.idium.no/www.geoforum.no/2017/02/Sak-7-R2017-Strategiplan-2016-2018.pdf
http://wpstatic.idium.no/www.geoforum.no/2017/02/Sak-7-R2017-Strategiplan-2016-2018.pdf
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Merete Sørjoten, Rambøll AS 

Varamedlemmer: 1. Kirsti Lysaker, Høgskulen på Vestlandet 

2. Gro Helland, Vegvesenet 

Fagrevisor:   Sparebank 1 Økonomihuset AS (foretaks nr. 979 287 356)    

Kritiske revisorer:  John Gran, Norkart AS og Geir Mjøen, Kartverket.. Kritiske revisorer skal påse at styret følger vedtektene og 

representantskapets vedtak og intensjoner. De skal også revidere regnskapet jf vedtektene §§ 4-2, 4-3. 

Valgkomité:  Gro M. Gjervold, Alexander Nossum og Bernt Audun Strømsli 

Arbeidsutvalget (AU):  Terje Midtbø, Simen Slotta og Karoline A. Skaar. AU får sitt mandat fra styret jf. § 3-3. 

 

Styret skal utføre de arbeidsoppgaver som er pålagt av Representantskapet og som følger av vedtektene. Styret fastlegger budsjettet og 

arbeidsprogrammet for kommende år og framlegger saker for Representantskapet i tråd med vedtektene. Styret holder møter etter behov.  

Det er avholdt 11 styremøter og behandlet 130 saker (8 styremøter 1. halvår – totalt 8 fysiske møter, 3 Skype - møter) 2017; 12 styremøter, 132 

saker. Godkjent saksliste og referat legges ut på nettsidene: http://geoforum.no/om-geforum/styredokumenter/ . Styret avholdt 2- dagers møte i 

Trondheim med nytt styre i april og på Lillestrøm i oktober. Vararepresentanter var med på disse møtene. Det var budsjettert med ett to-dages 

møte. 

 

Av saker styret har arbeidet med i 2018 nevnes spesielt medlemsfordeler for personlig medlem og bedriftsmedlem, hvordan få flere personlige 

medlemmer ved å gjøre det attraktivt å være personlig medlem, tillitsvalgt og engasjere seg i GeoForums arbeid.   

 

Styret har hatt tett oppfølging av Arbeidsprogrammet. Gjennomgang av Arbeidsprogrammet var tema på to-dagers styremøte i april og nye tiltak 

ble lagt til. Arbeidsprogrammet er et dynamisk dokument - nye tiltak legges til men ingen tiltak blir likevel slettet.    

 

Vervekampanje ble utsatt til jubileumsåret 2019. Nye medlemsfordeler for bedriftsmedlemmer knyttes til vervekampanjen i 2019. Flere 

bedriftsmedlemmer benytter seg av stillingsannonser som er gratis og forbeholdt bedriftsmedlemmene. Stillingsannonsene blir også med i 

nyhetsbrev og vi ser at de blir lest av flere. Synliggjøring av bedriftsmedlemmene i Posisjon er andre tiltak som ble solgt inn til 

bedriftsmedlemmene. Det ser ut til å være en positiv tendens ved at flere bedriftsmedlemmer benytter seg av dette. Ny medlemsfordel for 

personlige medlemmer er økt rabatt ved deltakelse (vedtatt på Representantskapsmøte 2017).  Protokollkurs ble gjennomført for personlige 

medlemmer – som en medlemsfordel. Det var 112 deltakere på kurset, 40 nye personlige medlemmer. Dette ble gjennomført som et 

http://geoforum.no/om-geforum/styredokumenter/
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prøveprosjekt. Vervebrosjyre ble utarbeidet og forelå januar 2019. Link til vervebrosjyren:  

http://wpstatic.idium.no/geoforum.no/2019/01/GeoForum-vervebrosjyre-2019.pdf 

 

 

Styret har også jobbet mye med forslag til nytt arbeidsprogram for 2019 basert på ny Strategiplan 2019 – 2021 vedtatt på 

Representantskapsmøtet 2018.I tillegg til kjernevirksomhetene Kompetanse, Fellesarena og Synliggjøring er det også angitt satsingsområder for 

perioden. Satsingsområder som det skal jobbe spesielt med er: 

1. Organisasjonsbygging  

2. Nå ut over eget fagmiljø  

 

Styret har sett på hvordan GeoForum kan fremstå som en enhetlig organisasjon. Som ledd i dette arbeidet er det etablert flere møteplasser for 

lokalavdelingsledere og sekretariatet. Terje Midtbø har besøkt flere lokale geomatikkdager for å bli bedre kjent med hvordan lokalavdelingene 

jobber og i møte med medlemmer få kunnskap om hva medlemmene er opptatt av. Styret har foreslått flere tiltak til hvordan gjøre det mer 

attraktivt å bidra i GeoForums arbeid bl.a.i form av redusert deltakeravgift for flere tillitsvalgt både i lokalavdelinger, faggrupper og som 

deltakere i programkomiteer. Andelen av studentmedlemmer har økt med 3 % de siste årene (1 % i 2018). Dette har vært en bevisst satsing på å 

få flere studentmedlemmer og GeoForum vil bli enda bedre til å inkludere og synliggjøre studentene i organisasjonen. Student Lars Furu Kjelsaas 

er leder av programkomiteen til Geomatikkdagene. 

Øke profesjonaliteten i styret, er også ett av punktene under satsingsområde organisasjonsutvikling. Anne Breiby underviste styret i 

styrekompetanse i 2-dagers møte i oktober. Styre- og varamedlemmene fikk utlevert boka Styrearbeid og eierstyring av Anne Breiby og Kjell 

Standal. 

 

Det jobbes mer med hvordan vi skal nå ut over eget fagmiljø i 2019. Det er etablert et samarbeid med Geomatikkbedriftene for å få frem gode 

eksempler på bruk av geomatikk som skal spilles inn på konferanser utenfor vårt fagområde. Samarbeid med relevante fagmiljø er også et av 

tiltakene for hvordan vi skal oppnå dette. Styret har sett på samarbeid med NKF i 2018 og vi har samarbeidet med Plannettverket Trøndelag ved 

planlegging og gjennomføring av seminaret Det offentlige kartverkets juridiske rolle. Samarbeid med Plannettverket og deres nettverk førte til at 

vi nådde flere som ikke var medlemmer og dette gjenspeilet også deltakelsen fra flere miljøer i kommuner bl.a. jurister, byggesaksbehandlere og 

flere planleggere. Oppfølging i etterkant gjorde at vi også fikk noen innmeldinger fra deltakere i kommuner der vi tidligere ikke har hatt 

medlemmer.  

 

http://wpstatic.idium.no/geoforum.no/2019/01/GeoForum-vervebrosjyre-2019.pdf
http://wpstatic.idium.no/geoforum.no/2018/02/Sak-7-R2018-Strategiplan-2019-2021.pdf
https://www.cappelendamm.no/forfattere/Anne%20Breiby-scid:40521
https://www.cappelendamm.no/forfattere/Kjell%20Standal-scid:38713
https://www.cappelendamm.no/forfattere/Kjell%20Standal-scid:38713
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Styret opprettet et reisestipend fra 2018 som skal brukes til å dekke store reisekostnadene for lokalavdelingene etter søknad. Det er utarbeidet 

retningslinjer for tildeling og nedsatt en komite bestående av daglig leder og to lokalavdelingsledere, Andreas Dyken og Ingunn Maria 

Thorbergsdottir. Komiteen har hatt ett møte etter å ha mottatt en søknad fra GeoForum Troms og Finnmark som søkte om å få dekke reiseutgifter 

til lokale geomatikkdager i Alta. Lokalavdelingene fikk tildelt til sammen kr 30 000.  

 

Styret har vedtatt å søke momskompensasjon for 2018. Frivillige organisasjoner kan søke om momskompensasjon – det vil si å få igjen 

merverdiavgift knyttet til den frivillige aktiviteten i organisasjonen. Dette krever at regnskapet for 2018 revideres av registrert revisor. Styret har 

vedtatt at regnskapet revideres av Hverven Revisjon AS (foretaks nr. 979 290 861) fremfor Økonomihuset AS som ble valgt av 

representantskapet.  

 

Representantskapet valgte Økonomihuset AS som fagrevisor. Siden Økonomihuset AS ikke har registrert revisor  

 

Styret har fått tilsendt regnskap med prognose hver måned. Spesielle saker i sekretariatet, utfordringer med arbeidsprogram og budsjett er fast 

post i alle styremøtene. 

 

 

 

 

3.2 Lokalavdelinger 

Lokalavdelingene er geografisk avgrensede avdelinger av GeoForum og ivaretar organisasjonens formål lokalt. Alle medlemmer av GeoForum 

som er bosatt eller lokalisert innenfor en lokalavdelings område, er samtidig medlem av lokalavdelingen hvis vedkommende ikke ønsker å være 

tilknyttet en annen avdeling. Lokalavdelingene er omfattet av vedtektene § 3-4. 

 

GeoForum har 15 lokalavdelinger:  

  

• GeoForum Buskerud, leder Marius Garnaas, Hallingskonsult 

AS 

• GeoForum Finnmark, leder Elisabeth Mietinen, Sør-

Varanger kommune 

• GeoForum Hedmark og Oppland, leder Siv Byfuglien, 

Etnedal kommune 

• GeoForum Hordaland, leder Ingunn Maria Thorbergsdottir, 

Norconsult AS 

http://wpstatic.idium.no/geoforum.no/2018/10/Retningslinjer-søkbare-midler.pdf
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• GeoForum Møre og Romsdal, Bjørge Stavik, Aukra 

kommune 

• GeoForum Nordland, leder Lars Christian Utvik, Bodø 

kommune 

• GeoForum Oslo og Akershus, leder Andreas Dyken, 

Kartverket 

• GeoForum Rogaland, leder Steinar Wergeland, Kartverket 

• GeoForum Sogn og Fjordane, leder Bjørn Inge Botten, 

Luster kommune 

• GeoForum Sørlandet, leder Merete Sørjoten, Rambøll AS 

• GeoForum Telemark, leder Roar Borgerås, Hjartdal 

kommune 

• GeoForum Troms, leder Tommy Jenssen, Harstad kommune 

• GeoForum Trøndelag, leder Bernt Audun Strømsli, 

Kartverket 

• GeoForum Vestfold, leder Kåre W. Conradsen, Tønsberg 

kommune 

• GeoForum Østfold, leder Espen Danevad, Sarpsborg 

kommune 

 

Aktiviteten i lokalavdelingen er gjengitt i kapittel 12. 

 

Det har vært gjennomført 3 møter med lokalavdelingsledere og sekretariatet for erfaring- og informasjonsutveksling. Dette er nytt i 2018. 

Lederkonferansen har tidligere vært den eneste arena for erfaringsutveksling der lokalavdelinger og faggrupper har informert om sine aktiviteter.  

Under lederkonferansen januar 2018 ble det valgt å bruke tid på gruppeoppgaver for å få frem lokalavdelingenes og faggruppenes synspunkter i 

viktige saker for GeoForum. Det ble derfor behov for andre og flere arenaer for utveksling av informasjon og erfaring.  

 

Saker som er diskutert i møtene er bl. a: 

• Informasjon og erfaringsutveksling fra lokale geomatikkdager og fagdager  

• Medlemsfordeler og verving 

• Forventinger til sekretariatet  

• Innføring av nytt medlemsregister StyreWEB som gir lokalavdelingene tilgang til egne medlemslister 

• Tidspunkt for lokale geomatikkdager for å unngå at de arrangeres samtidig 

• Forventning om at sekretariatet lager et opplegg for fagdag som kan arrangeres av flere lokalavdelinger 

 

Ny fast spalte i Posisjon i 2018 er presentasjon av lokalavdelingsledere for å synliggjøre lokalavdelingens innsats. 

Gratis deltakelse på sentrale arrangement for lokalavdelingsledere med unntak av Geomatikkdagene. 
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Sekretariatet utarbeidet i 2018 rutiner for planlegging og gjennomføring av lokale arrangement som et oppslagsverk som lokalavdelingene kan 

benytte seg av. Dette er etterspurt av lokalavdelingene.  

 

Informasjon, retningslinjer, referat fra møte med lokalavdelingsledere er lagt ut på nettsidene: http://geoforum.no/lokalavdelinger/ressurser-for-

lokalavdelingene/ 

  

 

Det er avsatt søkbare midler for å dekke høye reiseutgifter knyttet til aktiviteter i lokalavdelingene i 2018. GeoForum Troms og Finnmark søkte 

og fikk dekket kr 30 000 av reiseutgifter i forbindelse med Lokale geomatikkdager i Alta 2018. 

 

3.3 Faggrupper 

GeoForum har fem faggrupper: 

• Bygg- og anleggsgruppa. Leder Trond Arve Haakonsen overtok etter mangeårige leder Knut Erik Tandberg. 

• Geografisk IT. Leder Steffen Pøhner Henriksen 

• Faggruppa Plan, bygg og geodata, Ingen leder etter at Astrid S. Øie gikk av våren 2018, ingen ny leder er valgt. 

• Faggruppa Utdanning- og forsking. Leder Kirsti Lysaker 

• Internasjonal gruppe, Leder Tor Valstad 

 

Faggruppene er viktige bidragsytere til faglig aktivitet sentralt. Faggruppenes aktiviteter er gjengitt i årsrapporten- bakerst i årsberetningen.  

Likevel nevnes spesielle saker for hver faggruppe: 

 

Geografisk IT 

Faggruppen har jobbet med å identifisere sine satsningsområder rettet mot aktiviteter med «yngre» geomatikere som er opptatt av IT som 

målgruppe. Gruppen arrangerte i 2018 Foss4G.NO som ble et meget vellykket arrangement, både i forhold til innhold og antall deltakere. 2018 

ble også et år med gode diskusjoner i forhold til hvilke aktiviteter som skal prioriteres i 2019.  

 

 

 

http://geoforum.no/lokalavdelinger/ressurser-for-lokalavdelingene/
http://geoforum.no/lokalavdelinger/ressurser-for-lokalavdelingene/
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Bygg, plan og geodata 

Flere i faggruppa var med i programkomiteen og gjennomføringen av konferansen Plan, bygg og geodata – kommunal geomatikkonferanse som 

hadde rekorddeltakelse. Svært gode tilbakemeldinger på programmet. Protokollkurset og fagdagen Det juridiske kartgrunnlaget lå også innunder 

faggruppas fagområde. Lite møtevirksomhet gjennom året – men stor faglig aktivitet gjennom nevnte arrangement. Faggruppa har ikke leder 

etter Asrid S. Øie sluttet i vår. 

 

Bygg og anleggsgruppa 

I 2018 gikk Knut Erik Tandberg, Hallvard Holth og Halvor Holvik ut at BA-gruppa. Trond Arve Haakonsen var den eneste som fortsatte. Høsten 

2018 kom det fire nye medlemmer i gruppa: Trond Petter Eide (Skanska), Olav Vadder (ScanSurvey), Runar Yri (Leica) og Solveig Fiskaa 

(Trimble). BA-gruppa ga innspill til Stikningskonferansen 2019 og ga innspill til Kartverket om nivellementsnettet. 

 

Internasjonal gruppe 

Dag Høgvard (KMD) foreslått som nytt medlem i faggruppa. GeoForum arrangerte Nordisk kartografikurs under GI Norden-paraplyen i 

Tønsberg i september. Tor Valstad deltok på årsmøte i FIG, som var lagt til Bergen, og skrev rapport fra møtet som ble publisert i Posisjon. 

 

Utdanning – og forsking 

UF-gruppa har jobbet med mange saker i 2018, men mest aktivitet ble det mot slutten av året. Grunnet manglende avtalepart stod utdanningene i 

Norge i fare for å miste tilgangen til de mest detaljerte kartdataene i Norge digitalt. Melding om dette kom i desember, med beskjed om at 

tilgangen ville bli innskrenket fra januar. UF-gruppa forfattet henstillinger til både Norge digitalt og aktuelle departement, og saken ble løst på en 

tilfredsstillende måte før jul. UF-gruppa fikk også ansvar for tiltak 25 i Handlingsplan for nasjonal geodatastrategi, som kort fortalt handler om at 

utdanningene i Norge skal være på et høyt nivå når det gjelder bruk av – og kunnskap om- geodata. 

 

Økonomi faggruppene 

Det ble bevilget midler til faggruppene for å tilfredsstille til økt aktivitet.  

• Geografisk IT har fått midler til promotering av FOSS 4G.NO og til å tilby lav deltakeravgift og gratisdeltakelse til studentmedlemmer 

spesielt – til sammen kr 22 000 

• Internasjonal gruppe kr 15 592, leder i internasjonale gruppe sin deltakelse på FIG møte i Bergen 
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Samlet sett har kostnader til faggruppene vært kr 74 188. Dette har vært knyttet til møtevirksomhet med unntak av bevilgninger nevnt over. 

Utgifter er belastet 4003 konto som i tillegg består av utgifter til besøk av lokalavdelingene, reiser til møter i tilknytning til fagpolitisk 

virksomhet og deltakelse på andre arrangement. Faggruppene bidrar med betydelige inntekter i form av sentrale arrangement.   

Faggruppenes aktiviteter er gjengitt i årsrapporten (bakerst i årsberetningen). 

 

 

3.4 Sekretariatet 

Sekretariatet har bestått av daglig leder Marianne Meinich, prosjektleder Sverre Røed-Bottenvann og rådgiver Wenche Øksnes Fjeldavli – til 

sammen 3 årsverk.  

 

Sekretariatet ivaretar GeoForums løpende funksjoner i samsvar med vedtatte arbeidsprogram og budsjett, iverksetter styrets vedtak, er et 

serviceorgan for lokalavdelingene gjennom blant annet påmeldingsskjema, legge ut informasjon på nettsidene, utfakturering og oppfølging av 

lokale arrangement. Sekretariatet har utfakturert 21 arrangement for lokalavdelingene (2018; 15 lokale arrangement).  

Sekretariatet yter sekretariatsbistand til faggruppene og følger opp faggruppenes vedtak. Daglig leder er redaktør for Posisjon og sekretariatet 

bidrar i større grad til stoff til Posisjon. 

 

Spesielle saker i sekretariatet i 2018 

• Innføring av GDPR fra 1. mai. Gjennomgang av rutiner for å ivareta krav i GDPR når vi håndterer og lagrer personopplysninger som 

medlemslister og deltakerlister. For sekretariatet har dette vært en bevisstgjøring.  
 

• Merverdiavgift. Henvendelse fra skatteetaten 6.12.2016 der det ble stilt spørsmål om kurs- og konferansevirksomhet ga grunnlag for 

merverdiavgift. Vi mottok svar fra skatteetaten 6. september 2018. Undervisningsdelen i våre arrangement er unntatt fra merverdiavgiftsloven 

ref merverdiavgiftsloven § 3-5. Den andelen av deltakeravgiften som er knyttet til overnatting og servering er avgiftspliktig. For å tolke dette 

og imøtekomme Skatteetatens krav har vi hatt behov for juridisk kompetanse. Avgiftsplikten gjelder også lokalavdelinger som har 

avgiftspliktig omsetning over kr 140 000. Sekretariatet følger opp lokalavdelingene på dette i 2019. Presiseringen fra Skatteetaten førte til at 

GeoForum har måttet korrigere regnskapene med avgiftsberegning av inntekter knyttet til overnatting og servering for alle konferanser 

avholdt i 2018. Samtidig får vi fradrag for tilsvarende utgifter. Dette er en regnskapsmessig korrigering som utføres og får ikke konsekvenser 

for deltakere i 2018. Likevel blir det ikke lenger grunnlag for sammenligning av tidligere regnskap for inntekter og utgifter knyttet til kurs- 
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og konferanser fordi regnskapet for 2018 viser eks. merverdiavgift. Dette gjelder kontoer, inntekter og utgifter, knyttet til vår kurs og 

konferansevirksomhet fra 2018.    

 

• Nytt medlemsregister og økonomisystem. StyreWEB ble valgt som nytt medlemsregister i 2018- ut fra pris og kravspesifikasjon. Det er en 

web basert medlemsregistre men har også et økonomisystem. Lokalavdelingene har tilgang og oversikt over deres medlemmer, kan redigere 

medlemsregisteret, lagre styredokumenter og andre dokument og tilgang til økonomiprogram som er en integrert del av løsningen. Dette er en 

del av å være en samlet organisasjon. Iverksetting av StyreWEB ble utsatt grunnet redusert bemanning i sekretariatet høsten 2018. Det viser 

seg at mye ikke er tilrettelagt for vår virksomhet. Per dags dato (begynnelsen av mars 2019) er styret bekymret for StyreWEB kan 

tilfredsstille våre krav som var gitt i kravspesifikasjonen om bl.a. hvordan vi kan utfakturere lokale arrangement (krav om klientkonto). Vi 

har også utfordringer knyttet til utfakturering av medlemskontingent og andre arrangement i 2019.  

 

• Momskompensasjon. Frivillige organisasjoner kan søke om momskompensasjon – det vil si å få igjen merverdiavgift knyttet til den frivillige 

aktiviteten i organisasjonen. GeoForum søker tilskudd fra ordningen for regnskapsåret 2018. Søknad om momskompensasjon krever at 

regnskapet er revidert av registrert revisor. 

 

• Sykemelding i sekretariatet høsten 2018 førte til 2,5 stilling fremfor tre fulle stillinger fra august og ut året.  Sekretariatet har likevel klart å 

fullføre de fleste forventingene i arbeidsprogrammet grunnet økt arbeidsinnsats. Redusert bemanning har likevel medført mindre innsats 

innen Rekruttering- og profileringsprosjektet, profilering, utsettelse av innføring av StyreWeb og aktivitet i noen av faggruppene.  

 

   

 

4 Medlemsutvikling  
GeoForum hadde en positiv medlemsutvikling i 2018 med en økning på totalt 85 nye medlemmer etter markant nedgang i 2016 og 2017. 

Det er 91 flere personlige medlemmer 6 færre bedriftsmedlemmer enn i 2017. Nedgangen i bedriftsmedlemmer siste året skyldes hovedsakelig 

økning i medlemskontingenten fra 3 300 til kr 5 000 i 2018. Særlig mindre firma har oppgitt dette som årsak til utmelding. 

 

Etter nedgangen i antall medlemmer i 2016 og 2017 har det vært økt fokus på hvordan vi kan få flere medlemmer. Dette har vært tema i 

styremøter og på lederkonferansen. Arbeidet har også resultert i en bevisstgjøring om å kommunisere hva GeoForum jobber for og for hvem. Det 
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er sett på medlemsfordeler for ulike medlemsgrupper – likevel er det faget, geomatikk hvordan vi fremmer dette for medlemmer spesielt i form 

av ulike tiltak som er viktig for medlemmer. Dette fremkommer av tidligere medlemsundersøkelser. GeoForum vil gjennomføre en ny 

medlemsundersøkelse i 2019. 
 

GeoForum har sett på hvordan vi kan få flere personlige medlemmer spesielt og vi ser at det er et stort potensial å få flere personlige medlemmer 

ansatt hos bedriftsmedlemmer. (Årsberetningen skrives i mars 2019 og vi har nå fått ca. 70 nye personlige medlemmer i forbindelse med en 

vervekampanje). Vervekampanje har egne medlemsfordeler knyttet til jubileumsåret- GeoForum 50 år. 

 

Studentmedlemskap utgjør vel 7 % av alle personlige medlemmer, dette er en økning på 3 % de siste årene.  

Alle medlemmene er medlemmer i lokalavdelingen, hovedsakelig ut fra hvor de er bosatt.  

 

      

Medlemsutvikling personlig medlem og bedriftsmedlem:  Grafen viser medlemsutvikling personlige medlemmer:  

 
 

 

Dato Totalt Personlig medlemmer Bedriftsmedlemmer

2018 1924 1677 247

2017 1839 1586 253

2016 1859 1602 257

2015 2028 1766 262

2014 2028 1775 253

2013 2053 1799 254

2012 2096 1844 252

2011 2094 1850 244

2010 2052 1801 251

2009 1947 1704 243  
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5 Sentrale arrangementer 
Sentralt er det i 2018 gjennomført 13 konferanser og kurs med til sammen 1 735 deltakere. Dette er ca. 300 flere deltakere flere enn det som er 

vanlig. Det er kun i 2010 og 2011 GeoForum har hatt flere deltakere med 1 963 deltaker. Da ble det arrangert 7 kurs innen innføring av ny 

matrikkelloven, flere i samarbeid med Samfunnsutviklerne.  

 

Det ble arrangert flere kurs og seminar i tillegg til faste arrangement i 2018, 5 flere enn i 2017, 3 flere enn i 2016.   

 

Oversikt over antall arrangement, deltakere, omsetning og resultat er gjengitt i kapittelet om økonomi. Mer informasjon om hvert arrangement 

fremkommer av årsrapporten – siste kapittel i årsberetningen. 

 

Faste arrangement er Geomatikkdagene, Stikningskonferansen, X, Y og Z, Den Kloke teknologi, Geodesi og hydrografidagene og Plan, bygg og 

geodata - Kommunal geomatikkonferanse. Seksjoneringskurs, Det juridiske kartgrunnlaget (Det offentlige kartgrunnlagets juridiske rolle), Foss 

4G.NO, Protokollkurs og Kartografikurs er avholdt i tillegg til de faste arrangementene. 

 

Bygg, plan og geodata – Kommunal geomatikkonferanse rekorddeltakelse med 199 deltakere (178 i 2017). Også Den Kloke Teknologi hadde 

rekorddeltakelse med 318 deltakere – 3 flere enn året før.  

 

 

6 Rekrutterings- og profileringsprosjektet 
Rekruttering- og profileringsprosjektet (RePro) ble i 2017 tilbakeført til Utdanning- og forskningsgruppa, slik at det nå er faggruppa som er 

«styringsgruppe» for prosjektet. RePro opererer likevel med eget budsjett, uavhengig av faggruppens budsjett (konto 7370). Det ble brukt totalt 

kr 71 295,- i prosjektet i 2018, som deles på GeoForum, Kartverket og Geomatikkbedriftene med kr 23 765 på hver. Dette inkluderer kr 40 000 

som er satt av på balansen, som er prispenger som skal deles ut i 2019 for beste geomatikkoppgaver i 2018. Mot slutten av 2018 fikk UF-gruppa 

ansvar for tiltak 25 i Handlingsplan for nasjonal geodatastrategi, noe som har vært – og vil fortsette å være – en tidkrevende aktivitet. 

 

I 2018 har Rekruttering- og profileringsprosjektet konsentrert seg om dette: 

• Tilstedeværelse og gode historier fra bransjen og om teknologi på facebook, skrevet av student ved NMBU 

• Beste geomatikkoppgaver 
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www.geomatikkbransjen.no fungerer mest som en statisk side med generell informasjon om studiesteder og karrieremuligheter. Oppdateringer 

skjer i hovedsak på facebook.com/geomatikk. Nettsiden www.geomatikkbransjen.no er gammel og utdatert. Vi har tidligere fått tilbud på 

oppgradering av denne plattformen, som vil bli en kostbar affære. Alternativet er å lage en ny side fra bunnen, som kan gjøres av sekretariatet, 

men som vil ta litt tid. 

Utdanningsinstitusjonene melder om tilfredsstillende søknadstall i 2018. 

 

RePro-prosjektet og UF-gruppa har et eget arbeidsprogram. 

 

7 Fagpolitisk aktivitet 
Møter med viktige aktører i bransjen er en del av GeoForums virksomhet.  

Det ble i 2018 gjennomført bilaterale møter med Kommunal – og moderniseringsdepartementet, Kartverket, Geomatikkbedriftene og 

Samfunnsutviklerne. Fellesmøte med KS, DiBK og NKF ble gjennomført i januar 2019. Møte med NITO blir utsatt til 2019 så det sammenfaller 

med møte i deres fagnettverk. Sekretariatet følger opp saker som krever oppfølging.  

 

Agenda før møtene er gjensidig informasjon, samarbeid, forventninger til GeoForum og bidrag til stoff til Posisjon. 

 

Referatet er legges ut på nettsiden når de godkjent.  

 

GeoForum ga høringssvar til nasjonal geodatastrategi – handlingsplanen og ledningsforskriften..  

 

GeoForum er representert i Samarbeidsforum for ledninger i grunnen, SLG. Det er et forum for relevante bransjeforeninger og myndigheter med 

interesse for samordning av ledninger og annen infrastruktur i grunnen.  Gro M. Gjervold, er GeoForums representant. Janike Rype overtar fra 

2019. 

 

Mona Høiås Sæther er GeoForums representant i Nasjonalt geodataråd. 

 

  

8 Internasjonal virksomhet  
GeoForum er medlem av de internasjonale organisasjonene FIG/CLGE (sammen med Samfunnsutviklerne), ICA, ISPRS og GI Norden. 

Styret skal utpeke representanter til de internasjonale organisasjoner det er opprettet medlemskap i (vedtektene § 3-3) 

Sverre Røed-Bottenvann er nettverkskoordinator i nettverket GI Norden. Medlemene i internasjonal gruppe representerer de internasjonale 

organisasjonene vi har medlemskap i.   

http://www.geomatikkbransjen.no/
http://www.geomatikkbransjen.no/
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/kart/samarbeid-om-kart1/samarbeidsforum-ledninger-grunnen/id723667/
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Tor Valstad deltok på årsmøte i kommisjon 5 i FIG i Bergen i september – og skrev rapport frå møtet som var med i Posisjon. GI Norden har 

ikkje hatt fysiske møtet i 2018 – og aktiviteten har vært lav. Nordisk kartografikurs i Tønsberg i september ble arrangert i samarbeid med GI 

Norden, og hadde sju deltakere frå Sverige, hvorav tre også var foredragsholdere. 

 

9 Stipend 
 

21 medlemmer søkte på stipend i 2018, med en total søknadssum på kr 319.526,-. Av disse ble 8 søknader godkjent (en takket nei), og det ble 

delt ut kr 63 350 kr i 2018. Av disse var kr 8 200,- en utbetaling som gjaldt for en søknad i 2017. Av de åtte søknadene var fem 

studentmedlemmer, og de to siste som fikk stipend skulle bruke pengene på studier og doktorgradsarbeid. 

«Fondet», altså ubenyttede midler fra tidligere år, var i 2018 på kr 72.000. Grensen for årlige tildelinger er satt til kr 50 000, som betyr at  

kr 13 350 av fondet ble brukt i 2018. Rest på fondskonto er  

 

Stipendkomiteen var i 2018 bestående av Knut Erik Tandberg (NCC) og Karoline Skaar (Kartverket). 

 

10 Lederkonferansen 
Lederkonferansen er møteplass for lokalavdelingene, faggrupper, sekretariat og styret. Lederkonferansen ble avholdt 9.-10. januar på Radisson 

Blu Plaza Hotell, Oslo. Sted ble valgt ut fra kortest reisevei for de fleste. Alle lokalavdelingsledere, faggruppeledere, styret og sekretariat ble 

invitert og deltok.  

 

Som ledd i å fremstå som en enhetlig organisasjon ønsker styrtet å drøfte viktige spørsmål lokalavdelingene og faggrupper før viktige 

beslutninger ble konkludert. Derfor ble det valgt å bruke tid på gruppeoppgaver for å høre deres syn fremfor presentasjon av lokalavdelingenes 

aktiviteter. Lokalavdelingenes erfaring og informasjon er viktig å dele i organisasjonen. Denne informasjonen ble flyttet fra lederkonferansen til 

møter med lokalavdelingsledere - det første møte gjennomført på Geomatikkdagene 2018. Mer om disse møtene i kapittelet om lokalavdelingene. 

 

Saker på lederkonferansen januar 2018 og informasjon om hva som er fulgt opp. Link til refrat 

http://wpstatic.idium.no/geoforum.no/2018/05/Referat-fra-Lederkonferansen-2018.pdf 

 

Gruppearbeid var:  

1. Innspill til strategiplan for 2019 - 2021  

2. Økonomi sentralt, lokalt 

3. Medlemsfordeler 

 

http://wpstatic.idium.no/geoforum.no/2018/05/Referat-fra-Lederkonferansen-2018.pdf
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Det ble gitt informasjon fra styret, sekretariat og faggruppene om aktiviteter i foregående år og hva de var opptatt av. Styrets forslag til 

arbeidsprogram og budsjett ble forelagt. 

 

Innspill fra lederkonferansen ble fulgt opp av sekretariatet og styret. 

 
 

 

 

11 Økonomi 
GeoForum har opparbeidet seg en solid egenkapital kr 5 269 234 etter et overskudd i 2018 kr 196 949 mot budsjettert underskudd kr 166 376. 

Årsaken er: 

• Rekorddeltakelse på høstens arrangement 

• Flere kurs og seminar  

• Valg av StyreWEB ut fra pris og funksjonalitet. StyreWEB var vesentlig rimeligere.  

• Mindre aktivitet i Rekruttering- og profileringsprosjektet 

• Refusjon av sykepenger   

  

Styret er opptatt av hvordan dette kan komme medlemmene til gode.  

 

GeoForum må til enhver tid ha en økonomi som samsvarer med organisasjonens økonomiske forpliktelser, arbeidsprogram og 

arbeidsgiveransvar. Drift av sekretariatet utgjør 30 % av GeoForums totale kostander (2017; 30 %) 

 

Lokalavdelingene dekker sine egne oppholdsutgifter på lederkonferansen, mens GeoForum dekker reiseutgiftene. Dette ble vedtatt på 

representantskapsmøte i 2007. GeoForum sentralt dekker reiseutgifter for representanter på representantskapsmøtet. På styremøte etter 

lederkonferansen 2018 ble det også vedtatt å kutte lokalavdelingenes tilskudd til stipend, betaling for sekretariatets arbeid med bl.a. utfakturering 

av lokalavdelingenes arrangement i tillegg til at det ble opprettet reisestipend som lokalavdelingene kan søke om. Dette gjelder lokalavdelinger 

med høye reisekostnader i tilknytning til deres arrangement. Nevnte kutt i kostnader innført i 2018 og reisestipend utgjør ca. kr 90 000. Det er 

samme beløp en tilbakebetaling av deler av kontingenten til lokalavdelingene slik det ble foreslått på representantskapsmøte i 2017.  

 

Inntekter fra medlemskontingenten går uavkortet til GeoForum sentralt. Hvordan dette likevel kan tilfredsstille lokalavdelingene til å bidra til å 

rekruttere medlemmer, var tema på lederkonferansen og samlingene for lokalavdelingene 

 



 

18 

 

11.1 Merverdiavgift 

GeoForum fikk en henvendelse fra skatteetaten 6. desember 2016. Skatteetaten stilte spørsmål til om vår kurs- og konferansevirksomhet gav 

grunnlag for å betale merverdiavgift (mva). Vi fikk svar fra skatteetaten i september 2018. Selv om deltakeravgiften i sin helhet ikke gir grunnlag 

for å betale merverdiavgift, gjorde skatteetaten oppmerksom på regler for merverdiavgift for den delen av deltakeravgiften som er 

hotellkostnader. 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. Budsjett for 2018 og tidligere år har vi ikke betalt merverdiavgift dvs. at regnskapet 

knyttet til kurs og konferanser. har vært inkl. merverdiavgift, mens regnskapet for 2018 er eks. mva. Det er årsak til avvik mellom budsjett og 

regnskap for kontoer knyttet til kurs og konferanser. Merverdikorreksjonene har ikke fått følger for deltakerne. 

 

Annonser i Posisjon har vært ført som avgiftspliktig salg og det har vært fradragsført inngående merverdiavgift for varekostnadene. Ved flere enn 

4 utgivelser vil inntektene i utgangspunktet være avgiftspliktige. Siden Posisjon utgir fire nummer per år har vi ikke anledning til å kreve fradrag 

for merverdiavgift. Det er gjort en korreksjon for dette i regnskapet ved årsavslutning.  

 

11.2 Budsjett 2018 

Styrets forslag til budsjett ble lagt frem på lederkonferansen 2018. Budsjettet ble vedtatt på styremøte etter lederkonferansen. Budsjettet viste et 

negativt resultat kr -166 500. Det var avsatt kr 175 000 til nytt medlemsregister i 2018.  

 

 

11.3 Resultat 

Årets resultat er et overskudd på kr 196 949 mot budsjettert underskudd kr 166 376, dvs. kr 363 325 mer enn budsjettert. 

 

Årsaken er flere arrangement enn budsjettert og stor deltakelse. Både Den Kloke Teknologi og Plan, bygg og geodatakonferansen hadde 

rekorddeltakelse. Geomatikkdagene ga et lavere overskudd enn budsjettert- resultat kr 346 542.  

Vi søkte og fikk tilskudd over statsbudsjettet til heving av lokal plankompetanse. Dette førte til at vi kunne tilby gratis deltakelse på egen 

plansesjon både på Geomatikkdagene, Plan, bygg og geodata- kommunal geomatikkonferanse og redusert deltakeravgift på seminaret Det 

juridiske kartgrunnlaget.   

 

11.4 Inntekter 

GeoForums samlede inntekter var kr 8 957 465 (2017; kr 9 381 028) Inntektene fra kurs og konferanser er eks. merverdiavgift (netto), mens de 

tidligere var inkl. merverdiavgift (brutto).  

 

• 77 % av samlede inntekter kommer fra kurs- og konferansevirksomhet. (2017; 82,3 %, 2016 og 2015; 80 %)  
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• 20 % fra medlemskontingent, (2017; 14 %, 2016 og 2015; 16 %). Økningen i medlemskontingent for bedriftsmedlemmer fra 3 300 til kr 

5000 er årsaken. Personlig medlemskap hadde en økning fra kr 330 til kr 400.  

• 2 % fra annonseinntekter Posisjon (4 nummer) og nettsidene. (2017: 2 %. 2016, 2, 3 % med 3 utgivelser av Posisjon. 2014; 4,3% med 6 

nummer av Posisjon).  
 

11.5 Utgifter 

Utgiftene i 2018 var 8 760 516 (2017 kr 9 321125, 2016; kr 7 848 028, 2015; 7 613 070, 2014 kr 8 380 967) 

 

• 58 % var samlet varekostnader av totale utgiftene, herav var 53 % av utgiftene var knyttet til kurs og konferansevirksomhet. (2017; 64 % 

samlet, herav 60 % kurs og konferanse)  

• 27 % var lønnskostnader, (2017; 24 %) 

 

 

Avvik budsjett - regnskap utgifter  

Konto 4000 og 4001; Regnskapet viser uten mva – tidligere med mva som det er redegjort for i kapittel 9.1.1. Høye kostnader på 

Geomatikkdagene. 

 

Konto 6720; Økonomisk, juridisk bistand. Bistand til momsproblematikk for kurs og konferanser og revisjon av registrert revisor fremfor 

regnskapsfører. Som tidligere nevnt i årsberetningen skal vi søke om momskompensasjon for 2018. Dette krever at regnskapet blir revidert av en 

registrert revisor. Deler av kostnadene til revidering av årsregnskapet er avsatt og fremkommer av balansen som påløpte kostnader. 

 

Konto 6795 Medlemsregister. Valg av styreWEB som vare en rimelig løsning. StyreWEB har også et integrert økonomiprogram og vi sparte 

utgifter til innkjøp av dette i tillegg til program for medlemsregister. 

 

Konto 7300 Styre og arbeidsutvalgsmøter. Gjennomført to 2- dagers samlinger - budsjettert med ett to dagers møte.  

 

Konto 7340 Profilering og rekruttering. Lavere aktivitet. Utgifter til prosjektet fordeles på Kartverket, Geomatikkbedriftene og GeoForum. 

Utgifter for hver av de tre partene var kr 23 765. Dette er utfakturert til Kartverket og Geomatikkbedriftene - er inntektsført 3290 konto (Andre 

inntekter). 

  

GeoForum skal arrangere attraktive konferanser av høy kvalitet. Den frivillige innsats fra deltakere programkomiteene er uvurderlig.  

Egenkapitalen ved årsskiftet var kr 5 269 234 (2017; kr 5 072 285, 2016; kr 5 012 383, 2015; kr 4 741 218, 2014; kr 4 007 168). 
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Utvikling økonomi: 

År Omsetning Resultat Ant. arrangement Ant. deltakere 

2018 8 957 465 196 949 13 1735 

2017 9 381 028 59 903 8* 1427 

2016 8 119 193 271 165 10* 1364 

2015 8 347 121 734 050 7 1312 

2014 7 982 734 -398 233 10 1449 

2013 7 988 824 -3 599 14 1518 

2012 8 156 584 625 491 9 1344 

2011 9 359 031 595 963 11 1918 

2010 9 718 580 620 600 13 1963 

2009 7 533 259 122 795 11 1436 

2008 6 681 062 155 764  12 1544 

2007 6 292 157 920 407  8 1150 

 

*Dette er ikke inkludert deltakelse ved Innovasjonsprosjektet tre samlinger i 2017som samlet hadde i overkant av 60 deltakere i 2017, 100 i 2016 

og 2015) 

 

11.6 Balansen 

Kundefordringene ved årsskifte kr 712 801. Dette er bl.a. utestående deltakeravgift fra Bygg, plan og geodata – Kommunal geomatikkonferanse 

som ble avholdt 2.-3. desember 2018. Dette blir fulgt opp av sekretariatet. Erfaringsmessig har vi svært lite tap – dvs det er liten risiko knyttet til 

dette.  

Forskuddsbetalte inntekter kr 201 916 er arrangement som vi har fakturert for lokalavdelingene som ikke er oppgjort.  

Annen kortsiktig gjeld kr 246 400 er kostnader som skal belastes 2018 men som ikke er betalt. Det skyldes at vi ikke har mottatt faktura (som til 

reklame materiell, tilskudd til Kart og Plan, medlemskap i AFP), eller som til revisjon av årsregnskapet 2018 – arbeidet utføres i 2019 men 

gjelder 2018. Her har vi tidligere belastet neste års budsjett ved revidering av fjorårets budsjett.   

 

Stipendfond består av ubrukte stipendmidler. GeoForum har de siste to årene brukt av stipendfondet fordi det har vært økning i antall søkere til 

stipendet. Stipendfondet er kr 64 112 per 31.12. 2018. 2017 var fondet kr 100 462, kr 18 200 ble tildelt i 2017 – ble utbetalt i 2018.  
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Det er ikke brukt midler fra Kart i skolen- fondet i 2018. Midler fra fondet tildeles etter søknad fra lokalavdelingene til deres arrangement på 

skoler som f.eks i forbindelse med GIS dagen. 

 

12 Lokalavdelingene 
Lokalavdelingene er GeoForums regionale ledd. Lokalavdelingene arbeider i henhold til egne vedtekter, som ikke skal være i strid med de 

sentrale vedtektene. Lokalavdelingene er representert i Representantskapet med et stemmetall avhengig av antallet personlige medlemmer. 

 

Lokalavdelingene hadde i 2018 en samlet omsetning på kr 3 760 412 og et samlet overskudd på kr 881 337.  

Dette er en økning i omsetning kr 402 230 og i resultat kr 1 146 947 bedre enn i fjor med 12 færre arrangement. 

 

Mange lokalavdelinger har høy egenkapital og velger å bruke noe av egenkapitalen slik at den kommer medlemmene til gode ved f.eks. lavere 

deltakeravgift ved lokale arrangement.  

 

Lokalavdelingenes samlede egenkapital 31. desember 2018 var kr 3 720 443, kr 494 903 mer enn 2017.   

 

Utvikling lokalavdelingene: 

År Omsetning Resultat Egenkapital 

Ant. 

arrangement Ant. 

deltakere (inkl. GIS-

dagen) 

2018 3 760 412 881 337 3 720 443 19 1 516 

2017 3 358 183 -265 610 3 225 540 31 1 927 

2016 2 536 887 389 705 3 346 052 36 2 094 

2015 2 204 428 -60 538 3 383 438 36 2 216 

2014 3 361 179 15 374 3 361 179 35 3 837 

2013 3 273 388 875 574   40 2 356 

2012 2 340 751 66 919   46 2 792 

2011 2 166 287 92 059   36 2 128 

2010 2 205 719 132 586   50 2 751 

2009 1 604 597 156 727   39 2 135 
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Totalt hadde GeoForum sentralt og lokalt en egenkapital på kr 8 989 677  

Totalt har GeoForum sentralt og lokalt hatt 3 251 deltakere på sine arrangement. (sentralt 1 427, 1 516 lokalt) 

Dette er en nedgang på 435 deltakere på lokale arrangement det siste året. Det har vært 12 færre arrangement.   

 

Lokalavdelingene har samlet hatt 47 % av samlet alle deltakerne, GeoForum sentralt 53 %. 

Fordelingen antall deltakere lokale arrangement /sentrale arrangement var i 2017 58%/42. Dette har tidligere vært normalt. Den største 

forskjellen var i 2013 med en fordeling 68/33 %. 

 

 

12.1 Aktiviteter i lokalavdelingene  
 

 

Buskerud            

  Bedrift Personlig Pensjonist Student Æresmedl Arrangementer Deltagere Omsetning Egenkapital 2018 Årsresultat 2018 Repr. 

Medlemmer 10 142 12 3 2 Lokale geomatikkdager 2018 Kongsberg  69           181 042  245 954 27 844 3 

Sum     152 (med Oslo og Akershus). Totalt 137 deltakere                   

Finnmark                       

  Bedrift Personlig Pensjonist Student Æresmedl Arrangementer Deltagere Omsetning Egenkapital 2018 Årsresultat 2018 Repr. 

Medlemmer 6 27 0 1 1 Lokale geomatikkdager 2018 Alta   33           127 215  202 651 122 499 2 

Sum     33 (med Troms.) Totalt 56 deltakere       

Hedmark og Oppland                     

  Bedrift Personlig Pensjonist Student Æresmedl Arrangementer Deltagere Omsetning Egenkapital 2018 Årsresultat 2018 Repr. 

Medlemmer 19 190 8 23 0 GeoAnalyseWorkshop 2018 Biri 24 70 500                  231 598  48 909  3 

Sum     209 Lokale geomatikkdager 2018 Øyer 90           269 200      

        Planseminar Spitsbergseter 71           101 700      

Hordaland                       

  Bedrift Personlig Pensjonist Student Æresmedl Arrangementer Deltagere Omsetning Egenkapital 2018 Årsresultat 2018 Repr. 

Medlemmer 19 173 5 37 1 Lokale geomatikkdager 2018 Bergen 92 206 707 750 701 89 850 3 

Sum     192 Eiendomskonferansen 2018 Os 170 431 533     

        GIS-dagen 2018 Bergen 100 9 950     



 

23 

 

Møre og Romsdal                     

  Bedrift Personlig Pensjonist Student Æresmedl Arrangementer Deltagere Omsetning Egenkapital 2018 Årsresultat 2018 Repr. 

Medlemmer 13 82 1 1 0 Lokale geomatikkdager 2018 Åndalsnes 58 181 200 207 981 19 097 2 

Sum     95 GIS-dagen 2018 - Atlanten vgs. Kristiansund       

Nordland                       

  Bedrift Personlig Pensjonist Student Æresmedl Arrangementer Deltagere Omsetning Egenkapital 2018 Årsresultat 2018 Repr. 

Medlemmer 11 104 7 1 0 Geomatikkdagene i Nordland 2018 Bodø 72 250 950 505 701 34 514 3 

Sum     115        

Oslo og Akershus                     

  Bedrift Personlig Pensjonist Student Æresmedl Arrangementer Deltagere Omsetning Egenkapital 2018 Årsresultat 2018 Repr. 

Medlemmer 54 258 14 25 2 Tur i kloakken 22 4 100 242 462 65 684 4 

Sum     312 
Lokale geomatikkdager 2018 Kongsberg (med 
Buskerud) totalt 137 deltakere  68 178 432     

Rogaland                       

  Bedrift Personlig Pensjonist Student Æresmedl Arrangementer Deltagere Omsetning Egenkapital 2018 Årsresultat 2018 Repr. 

Medlemmer 20 131 6 4 0 Temadag og årsmøte 38 2 700 53 955 -51 452 3 

Sum     151 Geomatikktreff 2018 Stavanger 98 335 645     

Sogn og Fjordane                     

  Bedrift Personlig Pensjonist Student Æresmedl Arrangementer Deltagere Omsetning Egenkapital 2018 Årsresultat 2018 Repr. 

Medlemmer 5 67 1 1 0 Lokale plan- og kartdagar 2018 Loen 89 222 850 224 330 26 134 2 

Sum     72        

Sørlandet                       

  Bedrift Personlig Pensjonist Student Æresmedl Arrangementer Deltagere Omsetning Egenkapital 2018 Årsresultat 2018 Repr. 

Medlemmer 28 102 3 0 0 Lokale geomatikkdager 2018 Kristiansand 96 243 000 105 604 87 476 3 

Sum     130 Fagsamling Lyngørporten 59 86 000     

Telemark                       

  Bedrift Personlig Pensjonist Student Æresmedl Arrangementer Deltagere Omsetning Egenkapital 2018 Årsresultat 2018 Repr. 

Medlemmer 6 82 3 2 0 Fagdag og årsmøte 2018 Bø 45 19 800 111 573 83 517 2 

Sum     88 
Regionale geomatikkdager 2018 Sarpsborg (med 
Østfold og Vestfold). Totalt 132 deltakere 26 68 380     
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Troms                       

  Bedrift Personlig Pensjonist Student Æresmedl Arrangementer Deltagere Omsetning Egenkapital 2018 Årsresultat 2018 Repr. 

Medlemmer 8 52 3 1 0 Lokale geomatikkdager 2018 Alta (med Troms)  23 88 665  183 765 -20 500 2 

Sum     60 Totalt 56 deltakere       

Trøndelag                       

  Bedrift Personlig Pensjonist Student Æresmedl Arrangementer Deltagere Omsetning Egenkapital 2018 Årsresultat 2018 Repr. 

Medlemmer 33 142 6 24 0 Lokale geomatikkdager 2018 Trondheim 67 339 500 313 900 83 182 3 

Sum     175        

Vestfold                       

  Bedrift Personlig Pensjonist Student Æresmedl Arrangementer Deltagere Omsetning Egenkapital 2018 Årsresultat 2018 Repr. 

Medlemmer 9 40 2 0 0 Regionale geomatikkdager 2018 Sarpsborg 39 102 570 105 518 29 883 2 

Sum     49 (med Telemark og Østfold). Totalt 132 deltakere       

Østfold                       

  Bedrift Personlig Pensjonist Student Æresmedl Arrangementer Deltagere Omsetning Egenkapital 2018 Årsresultat 2018 Repr. 

Medlemmer 6 76 1 1 0 Årsmøte 2018  62 500 234 750 79 368 2 

Sum     82 
Regionale geomatikkdager 2018 Sarpsborg (med 
Telemark og Vestfold). Totalt 132 deltakere 67 176 210 

 
    

Utlandet                       

  Bedrift Personlig Pensjonist Student Æresmedl Arrangementer Deltagere Omsetning Egenkapital 2018 Årsresultat 2018 Repr. 

Medlemmer 0 9 1 1 1        

Totaler 247 1677 73 125 7  21 1516        3 760 412  3 720 443               881 337           39 

 

 

12.2 Lokale geomatikkdager 

Følgende lokalavdelinger arrangerer lokale geomatikkdager i fellesskap: 

• GeoForum Telemark, Vestfold og Østfold  

• GeoForum Buskerud, Oslo og Akershus 

• GeoForum Troms og Finnmark 

 

Alle lokalavdelingene arrangerte lokale geomatikkdager i 2018 mens det i 2017 var 5 lokalavdelinger som ikke arrangerte.   
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Flere velger å arrangere hvert annet år. Antall deltakere er stabilt avhengig av antall arrangement. Lokale geomatikkdager samlet 882 deltakere i 

2018.  

 

Antall deltakere er stabilt avhengig av antall deltakere. Hvert annet år er det ca. 870 deltakere Det er det samme som i 2016. Antallet i 2017 var 

594 deltakere, det samme som i 2015 lokalavdelingene arrangerte det samme antallet Antall deltakere imot 594 deltakere i 2017 tilnærmet 

samme antall deltakere som i 2015. I 2016 var det 277 flere deltakere.  

Hvert annet år er det ca. 870 deltakere, hvert annet år nærmere 600 deltakere – avhengig av hvor mange geomatikkdager som arrangeres.  Dette 

er stabile tall.  

Sekretariatet har bistått i lokalavdelingene ved deres arrangement i form av påmelding, fakturering og oppgjør i 21 lokale arrangement.  
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13 Årsrapport 
 

Årsrapport 2018  
 

1. Om arbeidsprogrammet 

Arbeidsprogrammet inneholder tiltak for hvordan vi skal nå de strategiske hovedmålene kompetanse, fellesarena og synliggjøring. 

 
 

Sekretariatet er ansvarlig for å følge opp tiltakene. Tiltakene er oppført med prioritering 1, 2 og 3 der 1 er må, 2 er bør og 3 er kan. Arbeidsprogram bygger 

på strategiplan 2016 – 2018 som ble vedtatt på Representantskapsmøtet 2016. 

 

2. Kompetanse 

GeoForum skal være en selvskreven aktør, bidragsyter og pådriver for kompetanseutvikling innen geomatikkfagene. 
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2.1 Status 

GeoForum samlet 1 428 deltakere til 8 kurs, seminar og konferanser i 2017. 

(2016; 1 374 deltakere til 9 arrangement) 

Det var 3 378 deltagere lokalt og sentralt i 2017 (2016; 3 468 deltakere).  

 

2.2 Målgrupper 

• GeoForums medlemmer 

• Geomatikkbransjen 

• Geomatikkbrukere i tilgrensende fagområder  

• Studenter 

• Offentlig sektor 

 

2.3 Målsetting 1, konferanser og seminar 

GeoForum skal arrangere attraktive konferanser og seminar. 

2.3.1 Status 

GeoForum sentralt arrangerte 6 konferanser i 2017 i tillegg til 2 kurs. (8 i 2016 i tillegg til ett kurs), lokalavdelingene 27 (36 i 2016). Flere lokalavdelinger 

samarbeider om å arrangere lokale geomatikkdager. Evalueringsskjema sendes deltakere kort tid etter avholdt konferanse. 
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Konferanser og seminar Tid Tema Utførende Prioritet Status

Geomatikkdagene 2018, 391 deltakere, 17 utstillere (2017; 455) 13. - 15. mars Stavanger Det digitale skifte Programkomité 1 Utført

 X, Y og Z 2018, 75 deltakere, 6 utstillere (2017; 73 deltakere) 17. – 18. jan Bergen Sekretariatet 1 Utført

Stikningskonferansen 2018, 199 deltakere 12 utstillere (2017;190) 12. – 13. feb Fornebu BA-gruppa 1 Utført

Den Kloke Teknologi, 330 deltakere, 21 utstillere (2017; 315 

deltakere)

23.-24. okt Fornebu BA-gruppa 1 Utført

Geodesi- og hydrografidagene, 51 deltakere  (2017; 65 deltakere) 21.-22. nov Stavanger Lav deltakelse, men gode tilbakemeldinger fra de som deltok Sekretariatet 1 Utført

Nasjonal beredskapskonferanse, GeoKlar, 46 deltakere 8. november Thon Arena Lav deltakelse Sekretariatet Utført

Plan, bygg og geodata – Kommunal geomatikkonferanse (KGK) 

204 deltakere (2017; 178 deltakere)

3.-4. desember Thon 

Arena

Rekorddeltakelse. Midler fra KMD til egen plansesjon, 15  gratisdeltakere BPG-gruppa 1 Utført

Seminar innen plan (eller videreutvikle KGK) Ble erstattet av egen plansesjon på KGK BPG-gruppa 1 Ikke 

utført

Bygg og adresser i matrikkelen Strategi for bygninger i matrikkelen forsinket, ble lagt ut for høring desember 

2018. Eget foredrag på KGK. 

BPG-gruppa 2 Utgår

Praktisk rettet seminar (dersom endring i matrikkelloven) Forskriftene til matrikkelloven ble ikke lagt ut på høring 2018 - kurs knyttet til 

lovendringer utgår

BPG-gruppa 1 Utgår

Nødvendig kursing/utdanning dersom lovendring i matrikkelloven Har foreslått et info.seminar, likt det BPG-gruppa har nevnt over. UF gruppa 2 Utgår

Digitaliseringsseminar, GeoIntegrasjon Forenklet BIM modell i byggesaks-behandlingen. Vurdert - skjedd lite nytt 

innen GI siden sist. Utsettes til neste år? Digitalisering tema på KGK

BPG-gruppa 1 Ikke 

utført

Markedsføre de eksisterende konferansene bedre – og bredere. Sekretariatet 1 Utført

Måle attraktivitet gjennom medlemsundersøkelse, 

evalueringsskjema eller andre kilder 

Sekretariatet 1 Utført

Planlegging av Geomatikkdagene 2019 2.-4. april Sundvolden Tema: Geomatikk for alle Sekretariatet 1 Utført

Planlegging av X,Y, Z 2019 21.-22. januar, Scandic 

Fornebu

Sekretariatet 1 Utført

Planleggingen av Stikningskonferansen 2019 Fornebu 11.-12. februar BA-gruppa 1 Utført

Seminar rundt bruk av laserdata Sekretariatet 3

Redusert pris for alle studenter og gratis for noen studenter på 

enkelte arrangement

Stikningskonferansen; 8 studenter gratis, Foss 4G; 4 studenter (alle) gratis, 

DKT; 2, GD; 15 

Utført

Seminar om dokumentasjon av ledningsnett Etter møte med Kartverket 07. mai ble det besluttet at det ikke var 

(økonomisk) grunnlag for høringsseminar om ny standard. 

UF gruppa 2 Utgår

Seminar om kvalitetsheving av matrikkelen Tema på KGK. Vanskelig å få foredragsholdere til dette tema BPG-gruppa Utgår

Foss4G (85 deltagere) 18. oktober Felix Oslo Første gang GeoForum er arrangør av FOSS4G Geografisk IT 2 Utført

Det juridiske kartgrunnlaget. (Fagdag om Det offentlige 

kartgrunnlagets juridiske rolle). 120 deltakere

30. oktober, Scandic Hell I samarbeid med GeoForum Trøndelag og Plannettverket Trøndelag. Mottok 

midler fra KMD. For personlige medlemmer som en medlemsfordel

Sekretariatet Utført

 
BA-gruppa = Bygg- og anleggsgruppa, GB = Geomatikkbedriftene, BPG-gruppa = Bygg, plan og geodata. KGK = Kommunal geomatikkonferanse, Prioritet: 1 er må utføres, 2 er bør utføres, 3 er kan utføres 



 

29 

 

 

2.4 Målsetting 2, kurs 

GeoForum skal arrangere aktuelle, kompetansegivende kurs med høy kvalitet. 

2.4.1 Status 

Det ble i 2016 arrangert flere temadager lokalt, ingen kurs. GeoForum sentralt arrangerte ett kurs i 2016, – GIS-kurs med 55 deltakere. 

Kurs Tid og sted Tema Utførende Prioritet Status

Seksjoneringskurs, 73 deltakere 14. juni Felix Oslo Kurs for saksbehandlere, eiendomsmeglere og utbyggere Sekretariat 1 Utført

GIS- analyser, Workshop 33 deltakere 20. september 

Gardermoen

Redigert progr fra 2017 Sekretariat 2 Utført

Nordisk kartografikurs, 33 deltakere 25.-27. sept 

Quality Tønsberg

Grunnleggende kartografi og generalisering, samt ulike 

kartportaler. 33 deltakere - hvorav fem fra Sverige.

Sekretariat 1 Utført

Redusert deltakeravgift for alle studenter og gratis for et antall 

studenter på de fleste arrangement

Det legges til rette for økt studentdeltakelse på alle 

arrangement. Ingen studenter deltok gratis på kurs - ingen 

forespørsler

Sekretariatet 1 Utført

Etabler en database på nettsiden som gir oversikt over 

kompetansen i organisasjonen. 

Undersøkelse i tilknytning til innhenting av opplysninger. Er 

mulig i styreWEB - utsettes til dette er oppe og går

Sekratariat 2 Ikke 

utført

Vurdere kurs om oppmålingsforretning og protokoll, 112 deltakere 19. sept Felix 

Oslo

Prøveprosjekt; kurs for personlig medlemmer. 40 meldte seg 

inn. Prøvemedlemskap ut året

Bygg- plan og 

geodata

2 Utført

 

UF-gruppa = Utdannings- og forskningsgruppa, RePro = Rekrutterings- og profileringsprosjektet (ligger nå under UF-gruppa), PA-gruppa = Plan- og arealgruppa, BA-gruppa = Bygg- og 

anleggsgruppa, IG = Internasjonal gruppe, KGK= Kommunal geomatikkonferanse, GB = Geomatikkbedriftene. Prioritet: 1 er må utføres, 2 er bør utføres, 3 er kan utføres 

 

3. FELLESARENA 

GeoForum skal være den naturlige fellesarenaen for fagområdene innenfor geomatikk. 

3.1 Status 

GeoForum informerer og kommuniserer med medlemmene, sentrale myndigheter og organisasjoner. 
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3.2 Målgrupper 

• GeoForums medlemmer 

• Geomatikkbransjen 

• Geomatikkbrukere i tilgrensede fagområder 

• Forskning og utdanningsinstitusjoner 

• Studenter / unge geomatikere  

• Offentlig sektor 

 

3.3.1 Status 

GeoForum informerer og kommuniserer med medlemmene, sentrale myndigheter og organisasjoner. 

 

3.3.1 MÅLSETTING 1, FAGPOLITISK DEBATT 

GeoForum skal være en arena for fagpolitisk debatt. 

3.3.1 Status 

GeoForum avholder årlige møter med sentrale myndigheter og organisasjoner for informasjonsutveksling og samarbeid. 
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Delta i fagpolitisk debatt Tema Utførende Prioritet Status

Samarbeid er tema på alle møtene. Møte med Kartverket 12.11, 

møte med  KS, DiBK, NKF i felleskap den 5.12. GB 5.12

Møte med KMD ble utsatt til neste år (30.01.2019) Styret 1 Utført

Faggruppene kan komme med innspill Faggruppene forespurt Styret 1 Utført

Bruke xx % av Geovekstmidler til forskning/utdanning/utvikling. Denne saken utsettes. Sees i sammenheng med at GeoForum har fått ansvar 

for utdanning i handlingsplan for nasjonal geodatastrategi.

UF-gruppa 1 Utsettes

Følge med på anmodningsvedtak i Stortinget. Anmodningsvedtak er vedtak fattet i Stortinget som formuleres slik: 

«Stortinget ber regjeringen ...» Oversikt over alle anmodningsvedtak for 2018 

er gjennomgått

Faggrupper /sekretariat 2 Utført

Høring til handlingsplan - nasjonal geodatastrategi når den 

foreligger. 

Høringssvar sendt den 20. mai. Faggrupper /sekretariat 1 Utført

Mona Høiås Sæther er GeoForum sin representant i Rådet. Gi 

innspill / følge opp tidligere innspill til saker vi mener Rådet bør 

prioritere.

Tema på faggruppemøtene. GeoForum følger med i arbeidet ved å få 

oversendt referat fra møtene

Sekretariatet 1 Utført

Følge med i arbeidet med utarbeidelse av handlingsplan til 

strategien. 

Nasjonal geodatastartegi ble lansert av regjeringen 30.11. Handlingsplanen 

blir revidert våren 2019. Nasjonal geodatastartegi var tema på KGK, 

fagpolitiske møter og artikkel i Posisjon. GeoForum ga innspill til 1. 

handlingsplan som ble overlevert KMD 30. juni. 

Sekretariatet 2 Utført

Følger med på arbeid med ny stortingsmelding Innovasjon i 

offentlig sektor

Mottar nyhetsbrev og følger på den måten med i arbeidet med 

stortingsmeldingen. I arbeidet har det ikke vært tema som det er naturlig å 

engasjere seg i.

Sekretariat/faggrupper 2 Utført

GeoForums representant i SLG (Samordningsgruppe for ledninger i 

grunn) har gitt høringssvar til forskriften. 

Gro Gjervold, Vegvesenet har vært GeoForums representnat i SLG. 

Sekretariatet mottar innkalling og får oversendt referat. Artikkel om 

ledningsforskriften i Posisjon.

Sekretariat 2 Utført

 

 

3.3.2 MÅLSETTING 2, informere og kommunisere med sine medlemmer 

GeoForum skal informere og kommunisere med sine medlemmer gjennom tilgjengelige kanaler. 

 

3.3.2 Status 

GeoForum informerer og kommuniserer med sine medlemmer gjennom e-post, Twitter, nyhetsbrev, geoforum.no, Posisjon og besøk i lokalavdelingene. 
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Informere og kommunisere med medlemmer Tema Utførende Prioritet Status

Følge opp strategi og være til stede i sosiale medier Være til stede og tilgjengelig for medlemmer og øvrige i sosiale medier. Dette 

er et supplement til – og en forlengelse av – hjemmesiden vår. Var aktiv på 

facebook før, under og etter Geomatikkdagene. Aktiv på FB i forbindelse med 

DKT og Stikningskonferansen 2019

Sekretariatet 2 Utført

Utgi Posisjon, 4 nummer per år Sekretariatet 1 Utført

Gi ut nyhetsbrev fra GeoForum Sendt 9 nyhetsbrev i 2018 (mål om å sende 8 nyhetsbrev). Stillingsannonser, 

informasjon om lokale arrangement og viktige saker fra Posisjon er med i 

nyhetsbrevet. 

Sekretariatet 1 Utført

Få flere med på e-postlisten til nyhetsbrev. Nærmere 2 300 motttakere. Pop-upen på hjemmesiden samler stadig flere 

mottakere. Egen avkryssing på påmeldingsskjema

Sekretariatet 2 Utført

Informere lokalavdelingene om hva GeoForum jobber med Møter  lokalavdelingsledere- sekretariat  er nytt i 2018 etter behov for flere 

møteplasser  for erfaring- og informasjonsutveksling . Tre møter i (2 på skype,  

ett på GD).  Informasjon til medlemmer om hva GeoForum jobber med på 

lokale geomatikkdager. Terje Midtbø hadde innlegg på 4 lokale 

geomatikkdager, Marianne Meinich på  to av i alt 10 lokale geomatikkdager. 

Sekretariatet 1 Utført

Informere medlemmene om hva GeoForums lokalavdelinger jobber 

med

Ny spalte i Posisjon – presenterer  lokalavdelinger v / leder om hvorfor de 

engasjerer seg i GeoForum – og hva som er aktuelt i deres region for 

øyeblikket. Også en måte å markedsføre kommende arrangementer i 

lokalavdelingen. Lokale arrangement også synliggjort i nyhetsbrev  og på 

hjemmesiden.

Lokalavdelinger 2 Utført

GeoForum er til stede på utdanningsinstitusjoner på høsten og 

informerer om sine aktiviteter og medlemskap for nye studenter

GF tilstede på NMBU 12.09.  Det ble jobbes mot utdanningsinstisjoner i 

forbindelse med gratis deltakelse på Foss4G - 4 deltok

Sekretariatet 1 Utført

Større fokus på geoforum.no Det kan med fordel brukes mer tid på nettsidene - nettsidene likevel stort sett 

oppdatert.

Sekretariatet 1 Utført

Medlemmer i alle programkomitéer betaler ½ deltakeravgift på alle 

sentrale arrangement med unntak av Geomatikkdagene

Nytt tiltak for å ivareta den den friville innsatsen blant tillitsvalgte. Sekretariatet 1 Utført

Styremedlemmer (sentralt) slipper deltakeravgift på alle sentrale 

arrangement. De betaler ikke oppholdtsutgifter på GD. 

Lokalavdelingsledere deltar gratsi ved deltakelse på sentrale 

arrangement med unntak av GD. Lokalavdelingsledere betaler selv 

sine oppholdsutgifter.

Noen lokalavdelingsledere har benyttet seg av dette. Sekretariatet Utført

Øke innsatsen for salg av annonser til Posisjon Økt fokus på annonsesalg til Posisjon. Resultat;  2 nye annonsører #2 og #4 

etter økt innsats

Sekratariatet 1 Utført
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3.3.3 MÅLSETTING 3, oppfordre medlemmer, spesielt unge og studenter til å engasjere seg 

GeoForum skal oppfordre medlemmene, spesielt de unge medlemmene og studentene til å engasjere seg i GeoForum. 

3.3.3 Status 

GeoForum kontakter utdanningsinstitusjoner og inviterer studenter til kurs og konferanser. Studenter får redusert pris eller deltar gratis. 

Oppfordre medlemmer, spesielt de unge, til å engasjere seg Tema Utførende Prioritet Status

Informere om at studenter er invitert gratis eller til redusert pris i 

alle innbydelser til sentrale kurs og konferanser.

Studiestedene har fått egen invitasjon med gratis deltakelse for studenter til 

foss4g.no. Studentmedlemmer fikk tilbud om gratis deltakelse på DKT og 

Geodesidagene. 2 studenter deltok på DKT. 15 deltok gratis på 

Stikningskonferansen og GD.

Sekretariat 1 Utført

Studenter inviteres til å holde foredrag eller andre presentasjoner 

på våre arrangement

Sekretariatet/programkomiteer bør invitere studenter spesilet til å holde 

foredrag på sentrale arrangement. Utført på GD 

Sekretariat

/ UF-

gruppa

1 Utført

Studentrepresentant i UF-gruppa Lars Furu Kjelsaas, NTNU, er studentrepresentant i UF UF-gruppa 1 Utført

Gjøre UF-gruppa mer operativ og markedsføre GeoForum Lars Furu Kjelsaas og sekretariat / lokalavdelingsrepresentant oppsøker  

andre utdanningsinstitusjonene for å danne nettverk, markedsføre GeoForum 

og få input til UF-gruppa.

UF-gruppa 

/ 

Sekretariat

1 Ikke utført

Tilby gratis deltagelse og opphold på Geomatikkdagene til 15 

studentmedlemmer. De som bidrar i GeoForums arbeid prioriteres. 

Informasjon ble sendt i januar. Lærere ved utdanningsinstitusjonene bidro 

med å spre info om studentstipendet. 

Sekretariat 1 Utført

Synliggjøre studentene på Geomatikkdagene Studentene får en egen stand i utstillingen på konferansen. Sekretariat 1 Utført

Ha en nyutdannet representant i en eller flere styrer / utvalg / 

programkomitéer

Studentmedlem leder i programkomiteen til GD 2019. Sekretariatet har få 

studentkontakter - kan likevel bli flinkere til å få flere studentmedlemmer med 

i utvalg.

Sekretariat 2 Utført

Tilrettelegge for publisering av bransjerelaterte sommerjobber på 

www.geomatikkbransjen.no og på geoforum.no

Kontakt bedriftsmedlemmene på høsten for å informere om publisering  av 

sommerjobber. Informert Geomatikkbedriftene på sensommeren før deres 

styremøte. Ny påminnelse sendes.

RePro 2 Utført

Nyhetsbrev til studenter ved universitet og høyskoler. Sendes til 

linjeforeninger og fagansvarlige.

Vært i kontakt med og sender nyhetsbrev til Bygg & landmåling i Bergen. 

Atlas NMBU. Hybrida NTNU Trondheim, INGA NTNU Gjøvik. Har lagt til dem 

jeg fant epost til. Har også sendt dem mail med informasjon om GF og 

medlemsskap.

RePro 2 Utført

Informere om geomatikkstipendet til utdanningsinstitusjoner Frist for å søke stipend er 15. april, 15. august og 15. desember. Frist utsatt 

til 15. september. Sekretariat sender info til UF-gruppa i god tid før hver frist

Sekretariat 1 Utført

Oppfordre studenter til å skrive/publisere arbeid på nettsiden, i 

Posisjon og Kart og Plan

Settes som krav blant annet til dem som vinner årets beste bachelor-/ 

masteroppgave. Student skrev i Posisjon om GD. 

Sekretariat 1 Utført

Oppfordre de unge i bransjen til å engasjere seg i faggruppe 

Geografisk IT – og bloggen deres.

Geografisk 

IT

3 Utført
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Oppfordre medlemmer, spesielt de unge, til å engasjere seg Tema Utførende Prioritet Status

Informere om at studenter er invitert gratis eller til redusert pris i 

alle innbydelser til sentrale kurs og konferanser.

Studiestedene har fått egen invitasjon med gratis deltakelse for studenter til 

foss4g.no. Studentmedlemmer fikk tilbud om gratis deltakelse på DKT og 

Geodesidagene. 2 studenter deltok på DKT. 15 deltok gratis på 

Stikningskonferansen og GD.

Sekretariat 1 Utført

Studenter inviteres til å holde foredrag eller andre presentasjoner 

på våre arrangement

Sekretariatet/programkomiteer bør invitere studenter spesilet til å holde 

foredrag på sentrale arrangement. Utført på GD 

Sekretariat

/ UF-

gruppa

1 Utført

Studentrepresentant i UF-gruppa Lars Furu Kjelsaas, NTNU, er studentrepresentant i UF UF-gruppa 1 Utført

Gjøre UF-gruppa mer operativ og markedsføre GeoForum Lars Furu Kjelsaas og sekretariat / lokalavdelingsrepresentant oppsøker  

andre utdanningsinstitusjonene for å danne nettverk, markedsføre GeoForum 

og få input til UF-gruppa.

UF-gruppa 

/ 

Sekretariat

1 Ikke utført

Tilby gratis deltagelse og opphold på Geomatikkdagene til 15 

studentmedlemmer. De som bidrar i GeoForums arbeid prioriteres. 

Informasjon ble sendt i januar. Lærere ved utdanningsinstitusjonene bidro 

med å spre info om studentstipendet. 

Sekretariat 1 Utført

Synliggjøre studentene på Geomatikkdagene Studentene får en egen stand i utstillingen på konferansen. Sekretariat 1 Utført

Ha en nyutdannet representant i en eller flere styrer / utvalg / 

programkomitéer

Studentmedlem leder i programkomiteen til GD 2019. Sekretariatet har få 

studentkontakter - kan likevel bli flinkere til å få flere studentmedlemmer med 

i utvalg.

Sekretariat 2 Utført

Tilrettelegge for publisering av bransjerelaterte sommerjobber på 

www.geomatikkbransjen.no og på geoforum.no

Kontakt bedriftsmedlemmene på høsten for å informere om publisering  av 

sommerjobber. Informert Geomatikkbedriftene på sensommeren før deres 

styremøte. Ny påminnelse sendes.

RePro 2 Utført

Nyhetsbrev til studenter ved universitet og høyskoler. Sendes til 

linjeforeninger og fagansvarlige.

Vært i kontakt med og sender nyhetsbrev til Bygg & landmåling i Bergen. 

Atlas NMBU. Hybrida NTNU Trondheim, INGA NTNU Gjøvik. Har lagt til dem 

jeg fant epost til. Har også sendt dem mail med informasjon om GF og 

medlemsskap.

RePro 2 Utført

Informere om geomatikkstipendet til utdanningsinstitusjoner Frist for å søke stipend er 15. april, 15. august og 15. desember. Frist utsatt 

til 15. september. Sekretariat sender info til UF-gruppa i god tid før hver frist

Sekretariat 1 Utført

Oppfordre studenter til å skrive/publisere arbeid på nettsiden, i 

Posisjon og Kart og Plan

Settes som krav blant annet til dem som vinner årets beste bachelor-/ 

masteroppgave. Student skrev i Posisjon om GD. 

Sekretariat 1 Utført

Oppfordre de unge i bransjen til å engasjere seg i faggruppe 

Geografisk IT – og bloggen deres.

Geografisk 

IT

3 Utført

 

 

3.3.4 MÅLSETTING 4, engasjert i utdanning og forskning 

GeoForum skal være engasjert i utdanning og forskning.  

3.3.4 Status 

Utdanning- og forskingsgruppa (UF-gruppa) er støtteorgan for styret og sekretariat og skal fremme utdanning og forsking. 

Utdanning og forskning Tema Utførende Prioritet Status

Nødvendig utdanning i forbindelse med ny organisering av 

eiendomsoppmålingen

KMD har nedsatt arbeidsgrupper som jobber med dette ut fra innspill som har 

kommet. Har vært i kontakt med KMD. Innlegg om endringene i matrikkeloven 

på KGK. Forskriftene vil foreligge 1. halvår 2019. UF-gruppa skal engasjere 

seg i nødvendig utdanning som følge av autorisasjonsordning. Avventer til 

forskriftene foreligger. 

UF-gruppa 1 Ike utført

Formidling av resultater fra bachelor- og masteroppgaver til 

allmenheten

Ta med studenter som foredragsholdere på konferanser. 4 studentforedrag på 

GD18. Tre nyutdannede studenter holdt foredrag på Geodesi- og 

hydrografidagene. 4 studenter holdt foredrag på FOSS4G

UF-gruppa 1 Utført

Profilere forskningen Artikkelserie i Posisjon hvor man synliggjør hva som gjøres av forskning på 

ulike campus. Forslag om at Ivar Oveland, NMBU, presenteres i Posisjon #3. 

Har kontaktet Oveland. Ingen slike presentasjoner i 2018 - men har flere navn 

for 2019.

UF-

gruppa/sekretar

iat

1 Ikke utført 

Formidling av resultater fra bachelor- og masteroppgaver til 

allmenheten

Tiltak: Artikler i Posisjon betales kr 2 000 per artikkel. Artikkel i Posisjon fra 

beste bachelor og master presentert på GD 2018 - kan likevel etterspør flere 

artikler

UF-gruppa 1 Utført

Oversikt over masterstudenter og hvilken oppgave de har skrevet i 

Posisjon nr. 3 (Navn, om oppgaven og studiested).

Presenterte oversikt i Posisjon #3 2018 UF-gruppa 1 Utført
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3.3.5 MÅLSETTING 5, ØKE ANTALL MEDLEMMER 

GeoForum vil øke antall medlemmer 

3.3.5 Status 

GeoForum har 1 852 medlemmer per 1.1.2018. Av disse er 1 599 personlig medlemmer og 253 bedriftsmedlemmer. Medlemsmodell ble drøftet på 

Lederkonferansen 2018.  

Øke antall medlemmer Tema Utførende Prioritet Status

Se på og vurder medlemsprofil basert på innspill fra 

lederkonferansen 2018

GeoForum har personlige medlemmer (inkl. student, pensjonist og 

æresmedlem) og bedriftsmedlemmers. Medlemsprofil tema på styremøte på 

våren og høsten.

Sekretariatet 1 Utført

Øke antall personlige medlemmer særlig de som er ansatt hos 

bedriftsmedlem

Vervekampanje var tema på styremøte -utsatt til 2019. Forberedelser til 

vervekampansjen utført 2018. Protokollkurs var for personlige medlemmer 

som en medlemsfordel for personlige medlemmer. Førte til  40 nye 

medlemmer. Etterspurt vervebrosjyre ferdig i januar 2019. 

Sekretariatet 1 Ikke 

utført

Gjøre det attraktivt være bedriftsmedlem for å ivareta disse og få 

flere bedriftsmedlemmer

Tilby andre/flere medlemsfordeler. Notat er utarbeidet. Spesialtilbud til 

bedriftsmedlemmer på GD19 og annonsering i Posisjon. Disse tiltakene er 

også jubileumstiltak ifm 50 års jubileum 

Sekretariatet 1 Ikke 

utført

Jobbe aktivt med å verve studentmedlemmer Oppsøkte NMBU ved studiestart, førte til 4 innmeldinger.  Informere om 

geomatikkstipendet. Se på flere tiltak for å verve studenter. 

Sekretariatet 1 Utført

Vurdere å gjennomføre vervekampanje Tema på styremøter. Vervebrosjyre må utarbeides foreligger januar 2019. 

Vervekampanje for å få flere personlige medlemmer. Medlemsfordeler for 

personlige medlemmer og bedriftsmedlemmer  må kommuniseres. 

Vervekampanje utsatt til jubileumsåret 2019 grunnet redusert bemanning i 

sekretariatet høsten 2018.

Sekretariatet 2 Ikke 

utført

Vurdere nytt medlemsregister StyreWEB ble valgt til nytt medlemsregister. Lokalavdelingene får tilgang til 

medlemsregister. Kurstilbud til lokalavdelingene i november. Overgang til 

styreWEB utsatt grunnet redusert bemanning høsten 2018

Sekretariatet 2 Utført

Konsekvenser av innføring av GDPR i mai 2018 (General Data 

Protection Regulation) – også kalt personvernforordningen.

Gjennomgnag av GDPRs krav til behandling av personopplysninger. Bedt om 

samtykke, 82% svart (mangler 293 svar). Samtykke importeres i nytt 

medlemsregister. Noen rutiner følges opp i 2019.

Sekretariatet 1 Utført

Lokalavdelingsmøte på Skype 24.05; tema: verving, innspill fra 

lederkonferansen. 

Innspill fra lokalavdelingsledere blir  gjennomgått på styremøte 9, 

4.september.  

Sekretariatet Utført

Kapittel 3.3.5 Medlemsfordeler og verving blir sak på styremøte i 

september. 

Foreslått på styremøte våren 2018. Medlemsfordeler for personlige 

medlemmer og bedriftsmedlemmer gjennomgått - innføring av nye 

medlemsfordeler for bedriftsmedlemmer fra 2019. Protokollkurs for personlige 

medlmemer som en medlemsfordel som et prøveprosjekt.

Sekretariatet Utført

Vervebrosjyre utarbeides.  Verving av personlige medlemmer 

spesielt (ansatte hos bedriftsmedlemmer ansees som enklere å 

nå). Borsjyren må inneholde medlemsfordeler.

Foreslått på styremøte 6, 24.-25.04. Vervebrosjyre utarbeides etter styremøte 

9, 4. september. Vervebrosjyre foreligger januar 2019

Sekretariatet Utført 

(verveka

mpanje 

Facebook -kampanje (verving av medlemmer) Foreslått på styremøte 6 Sekretariatet Ikke 

utført

Geografisk IT – arrangement for studenter for å verve nye 

medlemmer

Faggruppa bidrar med FOSS 4G. Informasjon til studenter og studeisted - 

likevel kun 4 studentmedlemmer som deltok (gratis)

Geografisk 

IT

Utført

Markedsplan 2018 - 2019: Markedsplanen inneholder strategi og 

tiltak for hvordan vi skal nå målene definert i arbeidsprogrammet. 

Et konkret og praktisk rettet hjelpemiddel.

Målgrupper og budskap er ferdig utarbeidet for verving av personlige- og 

bedriftsmedlemmer, både som egne kampanjer og tilknyttet deltakelse på 

lokale og sentrale arrangementer. Markedsplanen inneholder eget avsnitt om 

kartlegging og undersøkelser som ikke er ferdigstilt ennå. Markedspan 

benyttes i vervekampanje 

Sekretariatet Utført

Medlemsundersøkelse - rettet mot eksisterende medlemmer. 

Kanal: e-post

Egen spørreundersøkelse til eksisterende medlemmer utarbeides. Formål: 

hva setter eksisterende medlemmer pris på? For øvrige medlemmer - se 

markedsplanen.

Sekretariatet Ikke 

utført
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Øke antall medlemmer Tema Utførende Prioritet Status

Se på og vurder medlemsprofil basert på innspill fra 

lederkonferansen 2018

GeoForum har personlige medlemmer (inkl. student, pensjonist og 

æresmedlem) og bedriftsmedlemmers. Medlemsprofil tema på styremøte på 

våren og høsten.

Sekretariatet 1 Utført

Øke antall personlige medlemmer særlig de som er ansatt hos 

bedriftsmedlem

Vervekampanje var tema på styremøte -utsatt til 2019. Forberedelser til 

vervekampansjen utført 2018. Protokollkurs var for personlige medlemmer 

som en medlemsfordel for personlige medlemmer. Førte til  40 nye 

medlemmer. Etterspurt vervebrosjyre ferdig i januar 2019. 

Sekretariatet 1 Ikke 

utført

Gjøre det attraktivt være bedriftsmedlem for å ivareta disse og få 

flere bedriftsmedlemmer

Tilby andre/flere medlemsfordeler. Notat er utarbeidet. Spesialtilbud til 

bedriftsmedlemmer på GD19 og annonsering i Posisjon. Disse tiltakene er 

også jubileumstiltak ifm 50 års jubileum 

Sekretariatet 1 Ikke 

utført

Jobbe aktivt med å verve studentmedlemmer Oppsøkte NMBU ved studiestart, førte til 4 innmeldinger.  Informere om 

geomatikkstipendet. Se på flere tiltak for å verve studenter. 

Sekretariatet 1 Utført

Vurdere å gjennomføre vervekampanje Tema på styremøter. Vervebrosjyre må utarbeides foreligger januar 2019. 

Vervekampanje for å få flere personlige medlemmer. Medlemsfordeler for 

personlige medlemmer og bedriftsmedlemmer  må kommuniseres. 

Vervekampanje utsatt til jubileumsåret 2019 grunnet redusert bemanning i 

sekretariatet høsten 2018.

Sekretariatet 2 Ikke 

utført

Vurdere nytt medlemsregister StyreWEB ble valgt til nytt medlemsregister. Lokalavdelingene får tilgang til 

medlemsregister. Kurstilbud til lokalavdelingene i november. Overgang til 

styreWEB utsatt grunnet redusert bemanning høsten 2018

Sekretariatet 2 Utført

Konsekvenser av innføring av GDPR i mai 2018 (General Data 

Protection Regulation) – også kalt personvernforordningen.

Gjennomgnag av GDPRs krav til behandling av personopplysninger. Bedt om 

samtykke, 82% svart (mangler 293 svar). Samtykke importeres i nytt 

medlemsregister. Noen rutiner følges opp i 2019.

Sekretariatet 1 Utført

Lokalavdelingsmøte på Skype 24.05; tema: verving, innspill fra 

lederkonferansen. 

Innspill fra lokalavdelingsledere blir  gjennomgått på styremøte 9, 

4.september.  

Sekretariatet Utført

Kapittel 3.3.5 Medlemsfordeler og verving blir sak på styremøte i 

september. 

Foreslått på styremøte våren 2018. Medlemsfordeler for personlige 

medlemmer og bedriftsmedlemmer gjennomgått - innføring av nye 

medlemsfordeler for bedriftsmedlemmer fra 2019. Protokollkurs for personlige 

medlmemer som en medlemsfordel som et prøveprosjekt.

Sekretariatet Utført

Vervebrosjyre utarbeides.  Verving av personlige medlemmer 

spesielt (ansatte hos bedriftsmedlemmer ansees som enklere å 

nå). Borsjyren må inneholde medlemsfordeler.

Foreslått på styremøte 6, 24.-25.04. Vervebrosjyre utarbeides etter styremøte 

9, 4. september. Vervebrosjyre foreligger januar 2019

Sekretariatet Utført 

(verveka

mpanje 

Facebook -kampanje (verving av medlemmer) Foreslått på styremøte 6 Sekretariatet Ikke 

utført

Geografisk IT – arrangement for studenter for å verve nye 

medlemmer

Faggruppa bidrar med FOSS 4G. Informasjon til studenter og studeisted - 

likevel kun 4 studentmedlemmer som deltok (gratis)

Geografisk 

IT

Utført

Markedsplan 2018 - 2019: Markedsplanen inneholder strategi og 

tiltak for hvordan vi skal nå målene definert i arbeidsprogrammet. 

Et konkret og praktisk rettet hjelpemiddel.

Målgrupper og budskap er ferdig utarbeidet for verving av personlige- og 

bedriftsmedlemmer, både som egne kampanjer og tilknyttet deltakelse på 

lokale og sentrale arrangementer. Markedsplanen inneholder eget avsnitt om 

kartlegging og undersøkelser som ikke er ferdigstilt ennå. Markedspan 

benyttes i vervekampanje 

Sekretariatet Utført

Medlemsundersøkelse - rettet mot eksisterende medlemmer. 

Kanal: e-post

Egen spørreundersøkelse til eksisterende medlemmer utarbeides. Formål: 

hva setter eksisterende medlemmer pris på? For øvrige medlemmer - se 

markedsplanen.

Sekretariatet Ikke 

utført

 

 

4. SYNLIGGJØRING 

GeoForum arbeider for å synliggjøre geomatikere og bruk av geomatikk i samfunnet. 

4.1 Status 

Gjennom informasjonskanaler bidrar GeoForum til å synliggjøre geomatikere og bruk av geomatikk til medlemmene, geomatikere, studenter og lærere. Det 

har vært gjort lite for å synliggjøre geomatikk for allmennheten. 

4.2 Målgrupper 

• GeoForum sine medlemmer 

• Geomatikkbransjen 

• Geomatikkbrukere i tilgrensede fagfelt 
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• Utdanningsinstitusjoner  

• Studenter 

• Offentlig sektor 

• Allmennheten 

 

4.3.1 MÅLSETTING 1, INNARBEIDE BEGREPET GEOMATIKK 

GeoForum skal innarbeide begrepet geomatikk. 

4.3.1 Status 

Geomatikk er en felles betegnelse for fag som håndterer stedfestet informasjon. Geomatikk omfatter hele prosessen fra spesifisering, datainnsamling, 

datalagring, dataanalyse og formidling.  

Innarbeide begrepet geomatikk Tema Utførende Prioritet Status

Geomatikk – definisjon tas med i strategiplan 2019 - 2021 Enkel forklaring  er med i strategiplanen sekretariatet 1 Utført

GeoForum skal synliggjøre bruk av geomatikk for andre 

brukergrupper

Synliggjøring av geomatikk for andre brukergrupper ved å komme med forslag 

til foredrag på konferanser ut over vårt fagmiljø er fast tema på møter i 

faggruppene.  Geografisk IT blir spesielt en viktig bidragsyter i dette arbeidet.  

Fremmet som tema på frokostmøter i NHO/Abelia uten at det nådde frem.  

UiS ble invitert til workshopen på Geomatikkdagene, men det var liten 

interesse. Kontakte andre som fikk midler fra KMD 1. juli til ulike arrangement 

innen plan, kart og geodata for å delta på deres arrangement.  Samarbeid 

med NKF - gi innspill til artikler til medlemsblad og konferanser. Kontakt ifm 

planlegging av KGK. Geografisk IT har deltatt på Hackaton i regi av 

Kartverket. Flere tiltak er gjort - likevel ikke nådd helt frem. Planlegger 

Worshop med Geomatikbedriftene på nyåret 2019  for å komme med forslag 

til foredrag som kan presenteres på andre arenaer

Faggruppene 1 Ikke 

utført

Spre kunnskap om geomatikk til rene IT-miljøer gjennom blogg og 

seminarer

Faggruppen ønsker at flere skal få øynene opp for – og ta i bruk – geografiske 

data. Bloggen er operativ

Geografisk IT 2 Utført

Kobling BIM – geomatikkbegrepet Foreslått på styremøte 6. Vurdert til KGK Ikke 

utført

Spre kunnskap om geomatikk til BAE (Bygg, anlegg og eiendom) Foreslått på styremøte 6. Tas med i faggruppa møte 4.12 - ikke avklart 

utsettes

BA-gruppa 3 Ikke 

utført

Bør vi være medlem i Building Smart? Foreslått på styremøte 6. Ulike meninger - tas opp på møte i faggruppa. 

BuildingSMART er representert i faggruppa

Sekretariatet 3 Ikke 

utført  
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4.3.2 MÅLSETTING 2, BIDRA TIL ØKT REKRUTTERING 

GeoForum skal bidra til økt rekruttering. 

4.3.2 Status 

Det er et økende behov for kompetanse. Rekruttering- og profileringsprosjektet ivaretas av UF-gruppa. Prosjektet har eget budsjett.  

GeoForum har et eget Rekruttering- og profileringsprosjektet i samarbeid med Kartverket og Geomatikkbedriftene. Sverre Røed-Bottenvann er 

prosjektleder. 

Økt rekruttering Tema Utførende Prioritet Status

Utdanning- og forskningsgruppa er ansvarlig for Rekruttering- og 

profileringsprosjektet (RePro)

Tiltak for å nå hovedmålene i arbeidsprogrammet er gjengitt i eget program for 

RePro. 

UF-gruppa 1 Pågår

Stimulere til lokale arrangement på GIS-dagen i november eller 

andre arrangement for elever/studenter 

Informere om midler fra fondet kart i skolen til tiltak rettet mot elever. Tildeles 

fortløpende etter søknad. Tildeling forplikter artikkel i Posisjon. Informasjon 

om midlene på møte med lok.avd 10.09. 

Sekretariatet 1 Utført 

Geomatikk i skolen Aktivisere lærere eller vgs-elever på Geomatikkdagene.  Dette ble gjennomført 

- 27 geofagelever m/lærer var med på GD - og fikk info fra studenter og 

Geografisk IT

Programkomite 1 Utført

Velge ut beste bachelor-/masteroppgave RePro bruker kr 40.000 kroner til å premiere beste bachelor-/masteroppgave. 

UF-gruppa nedsetter komite som skal finne to vinnere.  UF-gruppa også 

vurdere statuttene til prisen. Vinnerne fikk prisen og holdt foredrag på GD18. 

Beste oppgaver 2018 ble juryeres av Tone Kristiansen og Einar Jensen, KV. 

Forslag om å sette av kr 5.000 til juryering av oppgavene.  

UF gruppa 1 Utført. 

Føre oversikt over antallet geomatikkstudenter Innhente tall fra geomatikkutdanningene. UF-gruppa registrerer hvem som 

starter studier til høsten. Søknadstall april er akseptable, ifølge UF-gruppa. 

"Oktober-tall" ble presentert på møtet i UF-gruppa 17.12

UF gruppa 1 Utført

Synliggjøre hvor mye GeoForum bruker på studentmedlemmer Vi kan synliggjøre hvor mye midler vi bruker på gratis deltakelse for 

studentmedlemmer på våre konferanser på en egen konto. Sverre lagde en 

oversikt til  møte i UF-gruppa 7. juni. Også presentert i Posisjon. 

UF-gruppa Utført

 

UF-gruppa = Utdannings- og forskningsgruppa, RePro = Rekrutterings- og profileringsprosjektet (ligger nå under UF-gruppa), GD = Geomatikkdagene 
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4.3.3 MÅLSETTING 3, INFORMERE OM FAGLIGE AKTIVITETER 

GeoForum skal informere om faglige aktiviteter. 

4.3.3 Status 

Medlemmene blir godt informert gjennom nettside, nyhetsbrev og Posisjon. Eksisterende aktiviteter kan likevel forbedres og rettes mot flere målgrupper. 

Harmonisert språkbruk, enhetlig presentasjon av geomatikk. 

Informere om faglige aktiviteter Tema Utførende Prioritet Status

Ha en oppdatert aktivitetskalender på geoforum.no Innhenter selv informasjon om faste arrangement som brukermøter, 

arrangement i regi av Kartverket og Samfunnsutviklerne i tillegg til 

internasjonale konferanser i regi av FIG, ISPRS, ICA og GI Norden. Egen 

oversikt over tid og sted for lokale arrangement i tillegg til at de er oppført i 

aktivitetskalender

Sekretariatet 1 Utført

Presentere alle avgangsstudenter på masternivå Kan gjøres i aktuelle kanaler, Posisjon, geoforum.no, geomatikkbransjen.no - 

krysspubliseres vha lenker. Vi presenterte alle uteksaminerte 

masterstudenter i vår fra NMBU og NTNU i Posisjon #3

UF-gruppa 2 Utført

Synliggjøring av GeoForums aktiviteter på andres 

aktivitetskalendre. 

Presentert på nettsidene til Norgeodesi. Sekretariatet har ikke sjekket eller 

vært oppsøkende for å få våre aktiviteter presentert på andre 

aktivitetskalendre. Kontakter NITO og Tekna for å få synliggjprt våre 

arrangement på deres aktivitetskalendre i 2019

Sekretariatet 2 Ikke 

utført

Nå ut over vårt fagmiljø (f.eks deltakelse på fagtreff med bred 

deltakelse, eks som Stvgr kommune arrangerer)

Innspill på styremøte 6. Geografisk IT deltok på #hack4no i regi av Kartverket. Faggruppene 1 Utført

Invitere fagpresse til arrangementer IT-relatert fagpresse er invitert til foss4g.no. Målet er å få omtale av 

arrangementet. Bygg.no ble invitert til DKT, men de stilte ikke. Sendte 

pressemelding som ble publisert.

Sekretariatet 1 Utført

 

BA-gruppa = Bygg- og anleggsgruppa 
 
 

4.3.4 MÅLSETTING 4, ARBEIDE FOR AT ARTIKLER PUBLISERES 

GeoForum skal arbeide for at artikler publiseres. 

4.3.4 Status 

Det publiseres for få fagartikler fra akademia. 
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Arbeide for at artikler publiseres Tema Utførende Prioritet Status

Terje Midtbø blir med i redaksjonskomite i Kart og Plan. 1 Utført

Presentere artikler i Posisjon eller geoforum.no som er presentert 

i andre aktuelle tidsskrift og nettsider.

Gjøres fortløpende. Intervju med Steffen Pøhner Henriksen i digi.no ble 

videreformidlet både på nettsiden og facebook

Sekretariatet 2 Utført

 

 

4.3.5 MÅLSETTING 5, Delta i nordisk og internasjonalt arbeid 

4.3.5 Status 

Målsettingen er nedfelt i vedtektene som ett av flere tiltak for å fremme GeoForums formål.  
GeoForum er medlem i følgende internasjonale organisasjoner:  

• International Cartographic Association (ICA)  

• International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS) 

• International Federation of Surveyors (FIG), delt medlemskap med Samfunnsutviklerne.   

• Nettverket GI Norden. Sverre Røed-Bottenvann er koordinator i nettverket 

 
Internasjonal gruppe er støtteorgan for sekretariatet og styret i GeoForum i internasjonale faglige spørsmål. 
 
 
Delta i nordisk og internasjonalt arbeid Tema Utførende Prioritet Status

Formidle nyheter/forskning fra nordiske og internasjonale 

organisasjoner. 

Sverre er koordinator i GI-Norden. IG gruppe informerer om andre aktiviteter 

som GF bør engasjere seg i / informeres om gjennom tilgjengelig kanaler. Tor 

Valstad deltar på FIG i Bergen - skrev reisebrev i Posisjon 4.  Videreformidlet 

informasjon fra Geoforum Sverige og Danmark på våre nettsider og på 

facebook.

Internasjonal 

gruppe

1 Utført

Delta på kartutstillingen  - ICA Kartutstilling er i 2019 Sekretaraiatet 1 Ikke 

utført

Få ut nyhetssak, call for papers til internasjonale konferanser Foreslått på styremøte 6. Lagt ut på nettsidene IG-gruppa 2 Utført

FIG kommsjon 7 møte i Bergen 24.-28.09 med GeoForum som 

medarrangør

Jan Erik Førde, GF Hordand er med fra GeoForum. Møte arrangeres i 

samarbeid med Samfunnsutviklerne. Tor Valstad fra IG deltok 

2 Utført

 
 
 

https://geoforum-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/marianne_geoforum_no/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7BCA34EFF5-D708-4C2C-8E4A-BC5A2ADF5AF9%7D&file=link%20til%20arbeide%20for%20at%20artikler%20publiseres.xlsx&action=default&IsList=1&ListId=%7B8200ABBC-76C5-4EF4-ADB3-B54710BD7CAE%7D&ListItemId=56575
https://geoforum-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/marianne_geoforum_no/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7BCA34EFF5-D708-4C2C-8E4A-BC5A2ADF5AF9%7D&file=link%20til%20arbeide%20for%20at%20artikler%20publiseres.xlsx&action=default&IsList=1&ListId=%7B8200ABBC-76C5-4EF4-ADB3-B54710BD7CAE%7D&ListItemId=56575
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PROGRAMKOMITÉER 2018/2019: 
 

Nordisk kartografikurs 

Kristoffer Kristiansen, Kartverket  

Kristin Tandberg, Asker kommune  

Ida Hope, Kartverket  

Terje Midtbø, NTNU 

Sverre Røed-Bottenvann, GeoForum 

 

Den Kloke Teknologi 

Jan Tore Bugge, Symetri (leder)  

Heidi Berg, Trimble  

Elisabeth Heier, Multiconsult  

Arne Bjelland, Spacemaker  

Øystein Graffer, Statsbygg  

Kristin Lysebo, Bane NOR  

Kristoffer Bugge, Norconsult  

Inge Handagard, AF Gruppen  

Roar Fosse, Skanska  

Sverre Røed-Bottenvann, GeoForum 

 

Geodesi og hydrografidagene 

Swen Roemer, Kartverket Sjø  

Christian Rost, Norsk Romsenter  

Marianne Løvås, TerraTec  

Kirsti Lysaker, HVL  

Ove Omang, Kartverket  

Sverre Røed-Bottenvann, GeoForum 

Bygg, plan og geodata -Kommunal geomatikkonferanse  

Ida Rørbye, Kartverket (faggruppa Bygg, plan og geodata) 

Siv Byfuglien, Etnedal kommune (faggruppa Bygg, plan og geodata) 

Martin Vitsø, Trondheim kommune 

Bjørn Arild Godager, NTNU Gjøvik 

Hermod Johansen, Tromsø kommune 

Marianne Meinich, GeoForum 

 

Protokollkurs 

Ingen programkomité. Marianne rådspør ved utarbeidelse av 

programmet. 

Marianne Meinich, GeoForum 

 

X, y og z 

Tone Søfting, Rejlers (de facto leder).  

Janike Rype, Tromsø kommune.  

Geir Myhr Øien, Kartverket.  

Bjørn Jørgensen, Mørenett.  

Carl Kirkeby, Oslo VA 

Sverre Røed-Bottenvann , GeoForum 

 

Stikningskonferansen 

Magnus Tandberg, Powel.  

Trond Arild Austgulen, Vegvesenet.  

Terje Gilde, Implenia.  

Elena Bjånes, Leica.  

Kjetil Skullerud, COWI 

Sverre Røed-Bottenvann, GeoForum 

  




