
 

 
 

Godkjent referat fra møte med lokalavdelingsledere 
 

27. november 2018 kl. 0900 – 1030, Skype for Business 
 
Med i møte: Andreas Dyken, Marius Garnås, Roar Borgerås, Merete Sørjoten, Ingunn Maria 

Thorbergsdottir, Bjørn Inge Fossen, Bernt Audun Strømsli, Lars Christian Utvik, Tommy Jenssen, 
Elisabeth Mietinen, Ole Grammeltvedt, Wenche Øksnes Fjeldavli og Marianne Meinich 

Forfall: Siv Byfuglien, Kåre Conradsen, Espen Danevad, Bjørge Stavik og Steinar Wergeland  
 
Saksliste 
 

12. Referat fra forrige møte 
Referatet godkjent – var sendt på høring og ikke mottatt merknader.  

 

13. Status vervekampanje 
a. Vervekampanje utsettes til jubileumsåret 2019 – GeoForum 50 år  
b. Styrets forslag til jubileumstiltak for bedriftsmedlemmer: rabatt kr 1000 på deltakelse 

dagsbesøk 1. dag på Geomatikdagene – en person per bedriftsmedlem. Prismodell 
utarbeides for deres deltakelse hele arrangementet.  Dette er ledd i å se på 
medlemsfordeler for bedriftsmedlemmer. Kan også være aktuelt for lokale 
geomatikdager? 

c. Sekretariatet utarbeider standardsvar som lokalavdelingene kan sende til potensielle 
medlemmer. 

 
14. Lederkonferansen, 9.-10. januar, Scandic Oslo City  

Innspill til program: 

• Felles strategi for fagdager 

• Mal utarbeides sentralt, kan brukes lokalt med lokale tilpasninger 

• Fagdag tema på lederkonferansen 

• Tema drøftes og avklares. Foreslåtte tema: seksjonering, Plan (GF Telemark 
utarbeider program til fagdag) og Det juridiske kartgrunnlaget. 

• Felles mal til lokalavdelingene der de selv kan fylle ut medlemstall, status, oversikt 
over gjennomførte arrangement med antall deltakere. Mal utarbeides av 
sekretariatet før lederkonferansen.  

• StyreWEB 

• Informasjon og visning 

• Organiseringen av lokalavdelingene  

• Endres ved ny fylkesinndeling i 2020? 

• Sekretariatet sjekker hva som må forberedes ved endring i strukturen 

(GeoForum sentralt dekker reiseutgifter til lederkonferansen. Ta kontakt hvis dere ønsker vi skal 
bestille billetter for dere). 

 
15. StyreWeb 



 

 
• Som ledd i kvalitetssikring av medlemsregisteret ble det foreslått av lokalavdeling at 

sekretariatet sender over lister over medlemsmassen og at lokalavdelingene 
kontrollerer egne medlemmer så langt det lar seg gjøre.  

• Sekretariatet lager mal og veiledning for oppsett av arrangement 

• Nytt kurs i StyreWEB kommer etter lederkonferansen 

• Visning av styreWEB på lederkonferansen.  
 

16. Organiseringen av lokalavdelingene  

• Endres ved ny fylkesinndeling i 2020? 
Saken ble drøftet. Spilles inn som tema på lederkonferansen til videre drøfting.  

 
17. Samarbeid om program til lokale geomatikkdager 

Saken var innspill til forrige møte, men ble utsatt. 
Til info; GeoForum Telemark, Vestfold arrangerte regionale geomatikkdager i november, 
GeoForum Oslo, Akershus og Buskerud i januar 2019.  
 

18. Erfaringsutveksling fra lokalavdelingene 

• Hvordan få tilgang til dokumenter i styreWEB fra andre lokalavdelinger?  Kan være 
aktuelt under planlegging av arrangement å se hva andre avdelinger planlegger. 

o Mulig for andre å se dokumenter i styreWEB ved at lokalavdelingsleder selv 
gir tilgang til andre.  

 
19. Eventuelt 

a. Økonomi 
GeoForum sentral kan legge ut for hotellkostnader. Avtales på forhånd. Dette står 
det om i Rutiner for planlegging og gjennomføring av lokale arrangement  

b. Valgkomite 
Bernt Audun fra valgkomiteen informerte lokalavdelingslederne at valgkomiteen vil 
ta kontakt med lokalavdelingsledere.  

 
 

 
Marianne Meinich 
Hønefoss 30.11. 
 

http://geoforum.no/lokalavdelinger/ressurser-for-lokalavdelingene/

