
 

 

 

 

Godkjent referat fra møte med lokalavdelingsledere 
22. mars 2019 kl. 0900 – 1030 på Skype for business. Følg linken i kalenderen  

Tilstede: Espen Danevad, Andreas Dyken, Siv Byfuglien, Marius Garnaas, Kåre Conradsen, Leif Kåre 

Knutsen, Bjørn Inge Fossen, Bjørge Stavik, Marit Kviseth, Tommy Jenssen, Ole Grammeltvedt, 

Wenche Øksnes Fjeldavli, Svein Skagen, Marit Krokmogen og Marianne Meinich 

Forfall: Ingunn Maria Thorbergsdottir, Lars Chr Utvik, Merete Sørjoten,  

Agenda 

Ekstra sak i begynnelsen av møte: Ny vedtektsendring på dagsorden til rep. møte: til § 1-2 Formål der 

tilføyelsen er markert med rødt: GeoForum har ikke erverv til formål og arbeider for å fremme 

bruken og samfunnsnytten av geografisk informasjon gjennom fagområdene:  

Vedtak: Lokalavdelingene enig i at denne saken tilføyes på dagsorden til rep. møte. 

1. Erfaring fra lokale geomatikkdager og fagdager 

• Loen 100 deltakere inkl. utstillere. fokus plan. Fylkesmann med i programkomiteen. 
Ønsker mest mulig bredde blant deltakere. Flere deltakere fra planmiljø. 

• Troms og Finnmark 86 deltakere, sendt ut evaluering. Egne sesjoner for matrikkel, 
plan og geodata en sesjon med mer generelle foredrag. Protokollforedrag (Elen 
Smaadal, Vegvesenet), Finnmarkseiendommen. Lenvik kommune – digitalisering av 
gamle reguleringsplaner var svært vellykket.  

• Trøndelag, 76 deltakere, synkende deltakelse. Variert program – mulig for generelt? 
Parallelle sesjoner til neste år. Skal tenke nytt neste år – samarbeid med Møre og 
Romsdal. «Hva hjelper meg i hverdagen» er fokus som gir flere deltakere. 

• Hedmark og Oppland: 90 deltakere. GNSS foredrag om erfaringer ble godt mottatt. 
Plan og matrikkel gjør at de faste deltakerne deltar. Stabilt med antall deltakere. 

• Rogaland, fagdag i forbindelse med årsmøte. 2 fagdager til ila året. Erfaring er at det 
kommer flere deltakere hvis man går i dybden på tema. Ønsker mer fokus på plan og 
GIS, gjerne i samarbeid med andre. 

• Telemark, fagdag 160 deltakere, 11 nye medlemmer. Gratis for personlige 
medlemmer – kr 800 for ikke medlemmer og ansatt hos bedriftsmedlemmer. 
Mottatt tilskudd fra KMD. 

 
Sekretariatet minner om at lokalavdelingene kan søke om reisestipend for å dekke høye 
reiseutgifter i tilknytning til sine arrangement. Retningslinjer ligger på nettsidene – 
ressurser til lokalavdelingene  http://geoforum.no/lokalavdelinger/ressurser-for-
lokalavdelingene/ 
 

 
2. Fagdag som kan arrangeres av flere – standard opplegg 

• Fagdag plan, bygg og oppmåling – erfaring fra GeoForum Telemark, program 
http://wpstatic.idium.no/geoforum.no/2019/01/Invitasjon-og-Program-Fagdag-
Årsmøte-2018.pdf 
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Tilbakemelding fra foredragsholdere Fredrik Holth og Einar Bergsholm om å arrangere 
tilsvarende fagdag i flere lokalavdelinger i uke 18 og uke 20. Honorar kr 30 000 inkl. alt. 
 
Sekretariatet har sendt forespørsel om foredragsholdere kan avsette 2 uker til høsten. 
Har ikke fått svar. Lokalavdelingene som ønsker å søke tilskudd fra KMD får normalt svar 
innen 1. juli. 
 
Lokalavdelingene meldte inn interesse for å arrangere fagdagen: 
Østfold uke 20, Hedmark og Oppland 7. mai, Hordaland 15. mai, Trøndelag, Troms uke 
20, Finnmark uke 20.  
Møre og Romsdal, Rogaland, Sørlandet 17. september til høsten. 
 
Hver lokalavdeling tar selv kontakt med Einar Bergsholm og Fredrik Holth for å avtale 
tidspunkt i uke 18 eller 20. (einar.bergsholm@nmbu.no , fredrik.holth@nmbu.no) 
 

• Innspill til tema til andre fagdager blir gjennomgått på møte 
 
Lokalavdelingsledere har gitt tilbakemelding om hvilke tema for fagdag de 
foretrekker av forslagene som fremkom på lederkonferansen. Svarene viser at dette 
er gjevnt fordelt. Siden det var uklart hvordan svarene ble registrert, tas saken opp 
på møte på Geomatikkdagene.   Rettet, settes inn her: 

 
 

3. Søknad om midler fra KMD til lokal kompetanseheving inne plan kart og geodata – frist 15. 
april https://www.regjeringen.no/no/dep/kmd/kmd-tilskudd/lokal-kompetanse-innen-plan-
kart-og-geodata/id2549246/ 

 
Sekretariatet utarbeider forslag til søknad om midler til fagdag oppmåling og plan (som ble 
arrangert i Telemark). Utkast til søknad sendes til lokalavdelingene. Lokalavdelingen velger 
selv hva de vil søke midler til. 
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4. Tidspunkt for lokale geomatikkdager 2020  

• Møre og Romsdal, Trøndelag Oppdal uke 4 (onsdag og torsdag) 

• Hedmark og Oppland, 11.-12. februar 

• Sogn og Fjordane 3.-4. mars 

• Troms og Finnmark 

• Sørlandet, begynnelsen av februar 

• Hordaland 

• Rogaland, 24.-25 september 2020 

• Oslo, Akershus og Buskerud, 20.-21.01 eller 2.- 3. mars  
Påske i 2020 er uke 15 (9. april skjærtorsdag) 

  
5. StyreWEB – status og erfaringer 

• Hedmark og Oppland: påmeldingen virket rotet med fungerte 

• Wenche: Brukergrensesnittet er ikke optimalt. Fakturamottaker fikk 
påmeldingsbekreftelse, mye oppryddingsjobb etter arrangementet. Påmeldingsløsning 
må oppgi mobil eller medlemsnummer 
Dårlig påmeldingsløsning. 
Sekretariatet lager et testarrangement for å teste funksjonaliteter etter innspill. Sendes 
til lokalavdelingene. 

• Troms: Vanskelig å få ut lister som ga oversikt over hotellrom – kommer ut på to linjer 

• Andre tilbakemeldinger: 
Fornøyd med medlemsdelen 
Epost hver fredag er tung og treg sekretariatet gir tilbakemelding 
Fordel at data er tilgjengelig for lokalavdelingene som påmelding 
Brukerhjelpen bør være bedre 
Etterlyser kurs, sekretariatet følger opp 
Erfaring fra økonomidelen. Hedmark og Oppland har tatt dette i bruk og er fornøyd. 

 

6. Merverdiavgift  
Oslo og Akershus, Buskerud, Trøndelag sendt inn søknad om forhåndsregistrering. Grensen 

er på kr 140 000 i momspliktige tjenester per år, dvs bl.a. overnatting og servering. Behøver 

ikke å søke hvert år. Det må dokumenteres at man overstiger beløpsgrensen. Tar 

utgangspunkt i antall påmeldt og priser. 

Wenche er behjelpelig med søknad. Kontakt Wenche for spørsmål.  

  

7. Jubileumsarrangement 5. juni Holmenkollen park hotel. Mer info kommer! 
 
8. Representanter til faggruppa bygg, plan og geodata – plan 

Utsatt  
 
9. Møte lokalavdelingsledere – sekretariat på Geomatikkdagene? 

Lokalavdelingsledere ønsker dette. Sekretariatet foreslår tidspunkt. 
 

10. Felles Roll-ups 

• GeoForum sentralt utarbeider roll-up – bestilling også til lokalavdelingene? 
Saken utsatt 
 

 



 

 

 
11. Oppfølging saker fra lederkonferansen 

• Mulighet til å begrense lederkonferanse til å møtes kvelden før til middag - 
sosialt. Samt ha lederkonferansen på en arbeidsdag dagen etter.  

• Verving 70 nye medlemmer 
Utsatt 

 
12. Eventuelt 

• Spørsmål om valgkomiteens innstilling. Rettes til valgkomiteen på 
representantskapsmøte. 

 
 

 
Marianne Meinich 

22. mars 2019  

 

 

 


