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ARBEIDSPROGRAM 2019 
Arbeidsprogrammet inneholder tiltak for å nå kjernevirksomhetene: Kompetanse, 

fellesarena og synliggjøring. Arbeidsprogrammet bygger på strategiplan 2019 – 2021.  

Arbeidsprogrammet er et dynamisk dokument. 

 

 

Visjon 

Veiviser til geomatikk  
Geomatikk er et samlebegrep for fag som kombinerer tradisjonelle kartfag med 
informasjonsteknologi, og tar for seg hele spennet fra innsamling av data til visualisering 
og anvendelse 

 

Virksomhetsidé 

Uavhengig interesseorganisasjon for geomatikk 

 

Verdier 

Samlende – Engasjert – Framtidsrettet  
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Om GeoForum 

GeoForum arbeider for å synliggjøre geomatikkfagenes betydning i samfunnet og skal 

fremstå som en fellesarena for egne medlemmer og andre med interesse for geomatikk. 

Gjennom kurs og konferansevirksomhet er GeoForum en aktiv pådriver for å utvikle 

kompetansen og bedre rekrutteringen til bransjen.  

Kjernevirksomhetene til GeoForum er: KOMPETANSE, FELLESARENA og SYNLIGGJØRING.  

I strategiplanen er det også angitt satsingsområder for perioden. Det utarbeides årlige 
arbeidsprogram med konkrete tiltak for å innfri ambisjonene i denne planen.  

GeoForum er en selvstendig, uavhengig interesseorganisasjon for geomatikkfagene med ca. 
1 900 medlemmer. Organisasjonen består av et styre, 15 lokalavdelinger og sekretariat. 
GeoForums øverste organ er representantskapet som består av GeoForums styre og 
representanter fra lokalavdelingenes personlige medlemmer. Sekretariatet er lokalisert på 
Hønefoss og utgjør 3 årsverk.  

 

Målgrupper:  

• GeoForums medlemmer 
• Offentlig og privat sektor 
• Brukere av stedfestet informasjon 
• Studenter 

 

KOMPETANSE 

GeoForum bidrar til kompetanseheving for våre medlemmer.  

Målsettinger 

 

GeoForum skal: 
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Arrangere attraktive og aktuelle konferanser, seminar, fagdager og kurs med høy kvalitet 

 
 
Forkortelse: Forkortelser for faggruppene: BA gruppa er Bygg- og anleggsgruppa, BPG- gruppa er Faggruppa 

Bygg, plan og geodata, IG-gruppa er Internasjonal gruppe, UF-gruppa er Utdanning og forskingsgruppa. GB er 

Geomatikkbedriftene, GD er Geomatikkdagene 

Konferanser, kurs og  seminar Tid Kommentar Utførende Prioritet

Geomatikkdagene 2019 Sundvollen, 2-4. april Tema: Geomatikk for alle Sekretariatet 1

 X, Y og Z 2019 Scandic Fornebu, 21.-

22. januar

Sekretariatet 1

Stikningskonferansen 2019 11. – 12. feb Scandic 

Fornebu

BA-gruppa 1

Den Kloke Teknologi oktober BA-gruppa 1

Geodesi- og hydrografidagene  Ringerike, november Sekretariatet 1

Plan, bygg og geodata – Kommunal 

geomatikkonferanse (KGK)

desember BPG-gruppa kommer med forslag til 

nytt navn

BPG-gruppa 1

Høringsseminar matrikkelforskrifter Matrikkelforskriftene sendes på høring 

ila våren

BPG-gruppa 1

Egen samling om autorisasjonsordning 

ifm med endringer i matrikkelforskriftene 

vurderes

UF-gruppa 2

Oppmålingsforretningskurs inkl. 

kartlegging av bruksretter

Oppfriskningskurs. Avklares i møte med 

faggruppa i februar

BPG-gruppa 1

Programmeringskurs Planlegging i gang. Arrangeres før 

sommeren. (kombineres med Open 

Source)? 

Geografisk IT 1

Foss4G Åpne data http://foss4g.no/ Geografisk IT 1

Informasjonssikkerhet og «Cyber 

Security»

Ny lov om nasjonal sikkerhet med 

forskrifter trådte i kraft 1. januar 2019.  

Naturlig å samarbeide med Difi som er 

statens kompetansemiljø for 

informasjonssikkerhet. Tema geomatikk

Sekretariatet 2

3D plan Tas med i planseminar? BPG-gruppa 2

Kvalitetsheving av matrikkel også B-

delen

Vurder eget seminar eller  del av KGK BPG-gruppa 2

Seminar innen plan Erfaringsseminar. Standard løsninger. 

Søk samarbeid med fylkesmannen.         

Lokalavdelingene tar sikte på å 

arrangere planseminar (innspill på 

lederkonferansen 2019). 

BPG-gruppa 3

Seksjoneringskurs? Fjorårets programkomite mener det 

ikke er nok erfaringer fra lovendringene 

til å arrangere nytt kurs

BPG-gruppa 3

Nasjonal beredskapskonferanse, GeoKlar Ble arrangert i 2018 med lav deltakelse. 

Utsettes til 2020

Sekretariatet

Planlegging av Geomatikkdagene 2020 Scandic Lerkendal, 24,-

26. mars

Sekretariatet 1

Planlegging av X,Y, Z 2020 Ikke bestemt sted Sekretariatet 1

Planleggingen av Stikningskonferansen 

2020

BA-gruppa 1

Markedsføre de eksisterende 

konferansene bedre – og bredere.

Markedsføring på Facebook Sekretariatet 1

Gjennomgang av konferansenes navn Nye navn vurderes Faggruppene

Måle attraktivitet gjennom 

medlemsundersøkelse, evalueringsskjema 

eller andre kilder 

Sekretariatet 1

Redusert pris for alle studenter og gratis 

for noen studenter på enkelte arrangement

Åtte studenter gratis på 

Stikningskonferansen.

Sekretariatet 1
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GeoForum skal: 

Være engasjert i utdanning og forskning 

  

 

 

FELLESARENA 

GeoForum skal være den naturlige fellesarena innen geomatikk. 

 

Målsettinger 

GeoForum skal: 

Tilrettelegge for nettverksbygging mellom medlemmene 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Utdanning og forskning Kommentar Utførende Prioritet

Nødvendig utdanning i forbindelse med 

autorisasjonsordning (endring i matrikkelloven)

UF-gruppa skal engasjere seg i nødvendig 

utdanning som følge av autorisasjonsordning. 

UF-gruppa 1

Formidling av resultater fra bachelor- og 

masteroppgaver til allmenheten

Studentforedrag på konferanser. Artikler i 

Posisjon kr 2 000 per stk. 

UF-gruppa 1

Profilere forskningen Artikkelserie i Posisjon hvor man synliggjør 

forskning på ulike campus.

UF-gruppa 1

Oversikt over masterstudenter og oppgavene tas 

med i Posisjon.

Navn, om oppgaven og studiested UF-gruppa 1

Ha oversikt over tilgjengelige støtte- og 

forskningsmidler

UF-gruppa 2

I utkast til handlingsplan for nasjonal geodatastrategi 

har GeoForum fått ansvar for at det er gode 

utdanningsløp innen geomatikk 

må brukes tid på å finne aktiviteter som støtter 

opp under dette tiltak nr 25 i handlingsplanen.

UF-gruppa 1

Tilrettelegge for nattverksbygging 

mellom medlemmene

Kommentar Utførende Prioritet

På arrangement sentralt og lokalt Sekretariatet 1

Møter og aktivitet i faggruppene Sekretariat 1

Programkomiteer Sekretariat 1

Lederkonferansen Styret 1

50 års jubileum Sekretariat 1

Møte med lokalavdelingsledere 3 ganger årlig. Erfaringsutveksling  

og aktuelle tema

Sekretariat 1
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GeoForum skal: 

Være en arena for fagpolitisk debatt 

 
 

GeoForum skal: 

Holde medlemmene oppdatert gjennom tilgjengelige kanaler 

 
 

 

 

Fagpolitisk debatt Kommentar Utførende Prioritet

Invitere viktige aktører til årlige fagpolitiske møter Styret 1

Vurdere å gjennomføre fagpolitisk enkeltmøter med 

ulike organisasjoner og andre.

Faggruppene kan komme med innspill Styret 2

Sikre fremtidens fagmiljø for geomatikk. Bruke xx % av Geovekstmidler til 

forskning/utdanning/utvikling. Sverre er i gang og 

har kontakt med Ivar

UF-gruppa 2

GeoForum skal være på banen i fagpolitiske saker Be medlemmer gi oss tips til aktuelle 

anmodningsvedtak i Stortinget. 

Faggruppene 3

Gi innspill til saker til Nasjonalt geodataråd 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

Sekretariatet 1

Nasjonal geodatastrategi og handlingsplan Gi innspill til handlingsplanen. Følge med i 

arbeidet med Nasjonal geodatastartegi

Sekretariatet 1

Innovasjon i offentlig sektor Følger med på arbeid med ny stortingsmelding 

Innovasjon i offentlig sektor. Mottar nyhetsbrev

Faggrupper 2

GeoForums er representant i SLG 

(Samordningsgruppe for ledninger i grunn)

Sekretariatet mottar referat fra møtene. Vurderer 

fortløpende om saker er grunnlag for artikler i 

Posisjon

Sekretariatet 2

Informere og kommunisere med medlemmer Kommentar Utførende Prioritet

Følge opp strategi for sosiale medier 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. 

Sekretariatet 2

Utgi Posisjon, 4 nummer per år Må avsette bedre tid og mer ressurser til arbeidet 

for å utarbeide et bedre blad. Har ikke avsatt mer 

tid

Sekretariatet 1

Gi ut nyhetsbrev fra GeoForum Nyhetsbrev skal sendes ut minst 8 ganger i året. 

Viktige saker fra Posisjon tas med i nyhetsbrev 

og på geoforum.no.  

Sekretariatet 1

Få flere med på e-postlisten til nyhetsbrev. Egen avkrysning i alle påmeldingsskjemaer: 

«Ønsker å motta nyhetsbrev fra GeoForum». Pop-

upen på hjemmesiden samler stadig flere 

mottakere

Sekretariatet 2

Informere lokalavdelingene om hva GeoForum jobber 

med

Innlegg på lokale geomatikkdager. Bør 

sekretariat/styreleder delta på lokale 

geomatikkdager? Årsmøte blir ofte avholdt 

samtidig. Samling for lokalavdelingene under GD.

Sekretariatet 1

Informere medlemmene om hva GeoForums 

lokalavdelinger jobber med

Lokale GD legges ut som nyhet på geoforum.no. 

Presentasjon av lokalavdelinger v/leder om hvorfor 

de engasjerer seg i GeoForum.

Lokalavdelinger 2

GeoForum er til stede på utdanningsinstitusjoner på 

høsten

Informere om aktiviteter og medlemskap for nye 

studenter

Sekretariatet 2

Informere om stipend Stipedkomiteen velger selv årlige faste datoer for 

tildeling. (Tideling 15. april,  15.august, 15. 

desember)

Sekretariatet 1
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GeoForum skal: 

Tilrettelegge for engasjement og samarbeid  

 
 

 

 

 

 

 

Tilrettelegge for engasjement og 

samarbeid

Kommentar Utførende Prioritet

Det skal være attraktivt å være medlem i 

GeoForum

Noen arrangement er for personlige 

medlemmer i GeoForum

Sekretariatet 1

Sørge for at det er attraktivt å være 

tillitsvalgt i GeoForum

Sekretariatet 1

Faggruppeledere deltar gratis på sentrale 

arrangement med unntak av 

Geomatikkdagene

Sekretariatet 1

Styremedlemmer (sentralt) slipper 

deltakeravgift på sentrale  arrangement

Sekretariatet 1

Det legges til rette for økt deltakelse for våre 

studenter

Gratis deltakelse på flere 

arrangement

Sekretariatet 1

Medlemmer i programkomitéer betaler ½ 

deltakeravgift på alle sentrale arrangement 

med unntak av Geomatikkdagene

GeoForum skal sette inn tiltak for 

å ivareta den den friville innsatsen 

blant tillitsvalgte 

Sekretariatet 1

Lokalavdelingsledere slipper deltakeravgift 

ved deltakelse på sentrale arrangement med 

unntak av GD. 

Ble vedtatt for noen år siden Sekretariatet 1

Søkbare midler til lokalavdelingene for å 

opprettholde lokalavdelingens virke

Lokalavdelinger med økonomiske 

 utfordringer og høyre 

reisekostnader knyttet til sine 

arrangement kan søke. 

Retningslinjer utarbeidet

Sekretariatet 1

Øke aktiviteten i faggruppene Midler til tiltak som på sikt gir økt 

aktivitet og økte inntekter. Må være 

ihht til kjernevirksomheten. 

Retningslinjer utarbeidet

Sekretariatet 1

Tilsteber økt kontakt med viktige aktører i 

bransjen

Faggruppene 1

Tilsteber økt kontakt med andre brukere av 

geomatikk Som f.eks nettbransjen Faggruppene
2

Få oversikt over fagmiljø som kan ha 

interesse inn mot geomatikk

Kommuniukasjonskanaler, 

nettverk/konferanser, fagfelt. 

Faggruppene engasjeres

Faggruppene 2

Etablere foredragsbank med gode foredragg 

som kan brukes på andre arenaer

GF arrangerer workshop for å få inn 

gode forslag til foredrag til andre 

arenaer, til ikke-geomatikererer.  

Samarbeid med 

Geomatikkbedriftene. Hvilke 

arenaer bør klarlegges 

Sekretariatet 1
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GeoForum skal: 

Ha spesielt fokus på å involvere unge medlemmer og studenter i GeoForums aktiviteter 

 

 
GeoForum skal: 

Delta i nordisk og annet internasjonalt arbeid 

 

Oppfordre medlemmer, spesielt unge, til 

engasjement Kommentar Utførende Prioritet

Informere om at studenter får gratis eller redusert pris 

i alle innbydelser til sentrale kurs og konferanser.

15 studentmedlemmer bør få delta gratis på 

Stiknings-konferansen og DKT. Studiestedene 

har fått egen invitasjon med gratis deltakelse 

for studenter til foss4g.no

Sekretariat 1

Tilby gratis deltagelse og opphold på 

Geomatikkdagene til 15 studentmedlemmer. De som 

bidrar i GeoForums arbeid prioriteres. 

Informasjon om dette sendes ut i januar. 

Lærere ved utdanningsinstitusjonene bidrar 

med å spre info om studentstipendet. 

Sekretariat 1

Studenter inviteres til å holde foredrag eller andre 

presentasjoner på våre arrangement

Sekretariatet/programkomiteer bør invitere 

studenter til å holde foredrag/ innlegg på 

sentrale arrangement 

Sekretariat/ UF-

gruppa

1

Studentrepresentant i UF-gruppa Lars Furu Kjelsaas, NTNU, er 

studentrepresentant i UF 

UF-gruppa 1

Gjøre UF-gruppa mer operativ og markedsføre 

GeoForum

Lars Furu Kjelsaas og 

sekretariat/lokalavdelingsrepr. oppsøker andre 

utdanningsinstitusjonene for å danne nettverk, 

markedsføre GeoForum og få input til UF-

gruppa.

UF-gruppa / 

Sekretariat

1

Synliggjøre studentene på Geomatikkdagene Studentene får en egen stand i utstillingen på 

konferansen. 

Sekretariat 1

Ha en nyutdannet representant i en eller flere styrer / 

utvalg / programkomitéer

Påminnelse Sekretariat 2

Tilrettelegge for publisering av bransjerelaterte 

sommerjobber på www.geomatikkbransjen.no og på 

geoforum.no

Kontakt bedriftsmedlemmene på høsten for å 

informere om sommerjobber. Informert GB på 

sensommeren før deres styremøte

RePro 2

Nyhetsbrev til studenter ved universitet og høyskoler. 

Sendes til linjeforeninger og fagansvarlige.

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

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

1

Oppfordre studenter til å skrive/publisere arbeid på 

nettsiden, i Posisjon og Kart og Plan

Settes som krav til vinner årets beste bachelor-

/ masteroppgave. Student skrev i Posisjon om 

GD. Det blir sendt henvendelse om å skrive 

artikkel om overgang til NN2000 i Bergen

Sekretariat 1

Oppfordre de unge i bransjen til å engasjere seg i 

faggruppe Geografisk IT – og bloggen deres.

Bloggen blir ikke prioritert i 2019 av 

ressurshensyn. Gruppen vurderer andre tiltak 

for å rekrutere studenter og andre unge 

geomatikere.

Geografisk IT 3

Informere bedriftsmedlemmene om gratis publisering 

av sommerjobber på nettsidene

Sekretariatet 1

Delta i nordisk og internasjonalt arbeid Tema Utførende Prioritet

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. 

Internasjonal gruppe 1

Delta på kartutstillingen  - ICA 2019 Vinnere av Beste kart på GD er med på 

kartutstillingen på ICA konferansen. Norges 

bidrag har gjennom årene fått flere priser. 

Sekretaraiatet 1

Få ut nyhetssak, call for papers til 

internasjonale konferanser 

IG-gruppa 2
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SYNLIGGJØRING 

GeoForum skal synliggjøre bruk av geomatikk i samfunnet. 

Målgrupper 

Spesielle målgrupper for SYNLIGGJØRING: 

o Andre fagmiljø som bruker geomatikk 

o Med relevante tidsskrift, konferanser og andre informasjonskanaler 

Målsettinger 

GeoForum skal: 

Formidle nytteverdi ved bruk av geomatikk 

 
 

 

 

 

Formidle nytteverdien ved bruk av 

Geomatikk

Kommentar Utførende Prioritet

Innlegg på andres arrangement Workshop (WS) i samarbeid med 

Geomatikbedriftene for å få gode 

forslag til foredrag som kan "selges 

inn" på andre arrangement - hvilke 

arrangement skal klarlegges på 

WS

Sekretariatet 1

GeoForum skal synliggjøre bruk av 

geomatikk for andre brukergrupper

Nasjonal geodatatsrategi gir en 

viktig forankring i arbeidet med 

synligggjøring ovenfor nye 

brukergrupper. Geografisk IT blir en 

viktig bidragsyter i dette arbeidet, 

men også andre faggrupper ved å 

komme med forslag til foredrag på 

konferanser utenfor vårt fagmiljø. 

(Fast tema på faggruppemøtene) 

Benytte medlemskapet i 

NHO/Abelia til arrangement på 

deres arena for å synliggjøre 

geomatikk for nye brukergrupper.  

Samarbeid med NKF - gi innspill til 

artikler til medlemsblad og 

konferanser. 

Faggruppene 1

Artikler på GeoForums nettsider Tips til gode historier fra 

faggruppene

sekretariatet

Artikler på andres nettsider Tips til gode historier fra 

faggruppene

Sekretariatet 2

Artikler i Posisjon Tips til gode historier fra 

faggruppene

Sekretariatet 1

Artikler i Kart og Plan Tips til gode historier fra 

faggruppene

Sekretariatet 2

Lage opplegg for spennende ananlyser ved 

hjelp av Qgis og mobiltelefon. Prøve å få 

bachelorstudenter til å lage et slikt opplegg 

som sin bacheloroppgave

Vise verdien av geomatikk til unge 

brukergrupper med mobilteknologi

UF-gruppa 2
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GeoForum skal: 

Fremme begrepet geomatikk 

 
 

 

Bidra til økt rekruttering til fagområdet 

 

 
 

 

 

Innarbeide begrepet geomatikk Tema Utførende Prioritet

GeoForum skal synliggjøre bruk av geomatikk for 

andre brukergrupper

Bruke geomatikk aktivt i kommunikasjon med 

medlemmer og andre brukergrupper

Faggruppene 1

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

Kobling BIM – geomatikkbegrepet Geografisk IT utfordres til hva som skal 

gjøres/menes med tiltaket

Geografisk IT 2

Spre kunnskap om geomatikk til BAE (Bygg, 

anlegg og eiendom)

BA-gruppa 2

Bør vi være medlem i Building Smart? Vurder kostnader/nytte 2

Vurdere nye arenaer Basert på innsamlet informasjon Styret 2

GeoForum skal: 

Økt rekruttering Kommentar Utførende Prioritet

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

Stimulere til lokale arrangement på GIS-dagen i 

november eller andre arrangement for 

elever/studenter 

Informere om midler fra fondet kart i skolen. 

Tildeles fortløpende etter søknad. Tildeling 

forplikter artikkel i Posisjon. 

Sekretariatet 1

Geomatikk i skolen Aktivisere lærere eller vgs-elever på 

Geomatikkdagene. 

Programkomite 1

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

bachelor-/masteroppgave. UF-gruppa 

nedsetter komite som skal finne to vinnere. 

Vinnerne presenterer oppgaven på aktuelle 

arrangement. Presenteres på GD 2019. i 2018 

skal UF-gruppa også vurdere statuttene til 

prisen. Forslag om å sette av kr 5.000 til 

juryering av oppgavene. 

UF gruppa 1

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

UF gruppa 1

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.

UF-gruppa 1

Finne ny student ansvarlig for sosiale medier Lage interessante saker på facebook og 

geomatikkbransjen.no for å få flere interessert 

i å studere geoamtikk

RePro 1

Oppdatere www.geomatikkbransjen.no Vise hva innholdet og profilen til de enkelte 

studiene / studiestedene er

RePro 2

Studenter underviser elever Studenter ansvarlige for info til vgs-elever på 

Geomatikkdagene 

RePro 2

Etablere kontakt med lærere på videregående 

skoler. 

Lærerne er nøkkelen for å nå ut til elevene. 

også viktig for lokale arrangement

RePro 1
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GeoForum skal: 

Informere om faglige aktiviteter 

  
 

GeoForum skal: 

Arbeide for at fagstoff publiseres 

  

 

Satsingsområder 

I denne perioden skal GeoForum satse spesielt på følgende områder: 

1. Organisasjonsbygging 

Mål:  

a. Fremstå som en enhetlig organisasjon 

Dette gjøres ved: 
o Tilrettelegge for nettverksbygging mellom medlemmene på arrangement 

lokalt, sentralt, lederkonferansen og jevnlige Lync møter med 
lokalavdelingsledere 

o Sørge for at det er attraktivt å være tillitsvalgt  
o Innføre nytt medlemsregister til bruk for lokalavdelingene og GF sentralt  
o Fremstå med samme profil sentralt og lokalt (maler, følge utarbeidede 

rutiner for gjennomføring av arrangement)   
 
 
 

b. Bruke kompetanse og ressurser på tvers i hele organisasjonen 

Informere om faglige aktiviteter Kommentar Utførende Prioritet

Ha en oppdatert aktivitetskalender på 

geoforum.no

Innhente 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

Sekretariatet 1

Presentere alle avgangsstudenter på masternivå Posisjon, geoforum.no, geomatikkbransjen.no - 

krysspubliseres vha lenker. 

UF-gruppa 1

Synliggjøring av GeoForums aktiviteter på andres 

aktivitetskalendre. 

Kontakt TEKNA og NITO for å synliggjøre våre 

største konferansene samt FOSS4GNOR i 

deres kalender

Sekretariatet 2

Nå ut over vårt fagmiljø f.eks ved deltakelse på 

fagtreff med bred deltakelse

Deltakelse ved sekretariat / 

faggruppemedlemmer /styret

Faggruppene 1

Invitere fagpresse til arrangementer Målet er å få omtale av arrangementet. IT-

relatert fagpresse er invitert til foss4g.no. 

Sekretariatet 1

Arbeide for at artikler publiseres Tema Utførende Prioritet

Terje Midtbø er med i redaksjonskomitéen i Kart og Plan. 1

Presentere artikler i Posisjon eller geoforum.no som er 

presentert i andre aktuelle tidsskrift og nettsider.

Gjøres fortløpende Sekretariatet 2

Fagstoff presenteres på GeoForums kurs og konferanser Sekretariatet 1
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Dette gjøres ved: 
o Kartlegge kompetansen i organisasjonen. Dette er det tilrettelagt for i 

styreWEB 
o Synliggjøre faggruppenes arbeid 
o Synliggjøre lokalavdelingenes arbeid på nettsider og Posisjon  
o Sørge for at studenter inkluderes i organisasjonen ved å invitere til 

konferanser, programkomiteer  
o Forespør artikler til Posisjon 
  

c. Sørge for at det er attraktivt å bidra i GeoForums arbeid 

Dette gjøres ved: 
o Gratis deltakelse for lokalavdelingsledere, faggruppeledere, 

styremedlemmer, redusert pris til medlemmer i programkomitéer  
o Legge til rette for at lederkonferansen er en arena til inspirasjon for 

tillitsvalget 
 

d. Se på spesielle tiltak for unge medlemmer/studenter 

Dette gjøres ved: 
o Invitere, inkludere og synliggjøre studenter på våre arenaer, i styrer og 

programkomiteer 
o Informere om stipend 
o Kontakt med linjeforeninger 
o Besøke universitet /høgskoler for å informere og GF arbeid  
o Presentere masteroppgaver i Posisjon  

 

e. Foreta kompetansekartlegging gjennom medlemsundersøkelser 

Dette gjøres ved: 
o Medlemsundersøkelse utarbeides i 2019 
 

f. Øke profesjonaliteten i styret 

Dette gjøres ved: 
o Styrekompetanse ved Anne Breiby på styremøte 26. oktober.  
o Gjennomgang av vedtekter – OU- dokument og rutiner etter 

styrekompetanse 

 

2. Nå ut over eget fagmiljø 

Mål:  

a. Etablere samarbeid, lokalt og sentralt, med relevante fagmiljø 

Dette gjøres ved: 
o Utarbeide program til fagdag innen f.eks plan som kan arrangeres lokalt med 

lokale ressurser og i samarbeid med Plannettverk (Fylkesmann) 

b. Få flere deltakere fra andre fagmiljø til eksisterende arrangement 

Dette gjøres ved: 
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o Ved samarbeid med andre sender de informasjon til sine kontakter  
c. Få på plass et system for videreformidling av aktuell informasjon til eksterne 

informasjonskanaler 

Dette gjøres ved: 
o Bevisstgjøre tillitsvalgte at de informerer sine kontakter 

d. Samle inn gode foredrag om bruk av geomatikk som kan benyttes på andre 
arenaer ut over vårt fagområde 

Dette gjøres ved: 
o Arrangere workshop i samarbeid med Geomatikkbedriftene for å få frem 

gode eksempler på bruk av geomatikk for å fremme foredrag på andre 
arenaer (som konferanser) og hvilke arenaer ut over vårt fagområde vi 
skal satse på. 

 

 


