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Styrets forslag til vedtektsendringer og ikrafttredelse 

Link til vedtektene  

Styret legger frem for representantskapet forslag til følgende vedtektsendringer:  

a. § 2-1 Medlemskap 
Siste ledd om æresmedlemskap beholdes uendret.   
 

Fra:  
I organisasjonen kan opptas 
a) Personlige medlemmer, herunder studenter, pensjonister og 
æresmedlemmer 
b) Bedriftsmedlemmer, herunder etater, institusjoner, kommuner og 
foretak/selskap kan være bedriftsmedlemmer 
 
Til:  
Organisasjonen er basert på individuelt medlemskap. I disse vedtektene er 
dette benevnt som medlem. Bare medlemmer kan delta i GeoForums 
styrende organer.  
   
I tillegg kan det opptas bedriftsmedlemmer, herunder etater, institusjoner, 
kommuner og foretak/selskap.  

 
Beholdes uendret:  
Som æresmedlemmer kan utnevnes personer som har gjort en særlig stor 
innsats innen GeoForums fagområder jamfør § 1-2. Utnevning av 
æresmedlemmer vedtas av styret. Vedtaket i styret skal være enstemmig.  

 

• §§ 3-2 og 3-3: Endring fra personlig medlem til medlem i § 2-1 fører til endring 
i §§ 3-2 og 3-3 – der medlem erstatter personlig medlem. 

 
 
    

b. §2-2 Medlemmenes rettigheter og plikter  

• Endre overskrift fra: 
Medlemmenes rettigheter og plikter  
til: Rettigheter og plikter.   

 

http://wpstatic.idium.no/www.geoforum.no/2014/11/GeoForums-vedtekter-1.pdf
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• b) endres fra:  

Personlige medlemmer og ansatte hos bedriftsmedlemmer vil normalt bli 
innrømmet rabatt på organisasjonens arrangementer.  
Til: Medlemmer og bedriftsmedlemmer vil normalt bli innrømmet ulike 
rabatter i forbindelse med organisasjonens arrangementer.  

 

• § 2-2-d slettes 
Slettes: d. Medlemmer og tillitsvalgte har ikke noe personlig ansvar for 
organisasjonens forpliktelser 

 
c. § 1-2 Formål  

• Endres fra: 
GeoForum arbeider for å fremme bruken og samfunnsnytten av geografisk 
informasjon gjennom fagområdene: 
Til: GeoForum har ikke erverv til formål og arbeider for å fremme bruken og 
samfunnsnytten av geografisk informasjon gjennom fagområdene: 

• § 1-2 a fra:  
samle medlemmene om felles faglige interesser 
til: samle personer og bedrifter om felles faglige interesser.  

 
d. Ikrafttredelse 

Foreslåtte vedtektsendringer i sak 7-R2019 trer i kraft fra vedtakstidspunktet.  
 
  

 

 


