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» GeoForum er en uavhengig interesseorganisasjon for geomatikk – 50 år i år!

» Vi arbeider nasjonalt og regionalt for synliggjøring og utvikling av geomatikkfagene

» Vi skaper møteplasser for nettverksbygging og utveksling av kompetanse

» Vi setter fagpolitiske spørsmål på dagsorden

» Vi fremmer geomatikkfagenes betydning i samfunnet

» Vi er veiviseren til geomatikk

» Vi ønsker å bli flere!

I dag har GeoForum 2 000 medlemmer. Jo flere vi er, jo sterkere røst får vi for å snakke på vegne av 

alle i spørsmål medlemmene er opptatt av





» GeoForum er stort sett basert på frivillighet og personlig engasjement

» Alle som er med og arrangerer GIS-dagen eller Eiendomskonferansen, gjør dette som en «dugnad» i 

regi av GeoForum Hordaland

» GeoForum har i tillegg 14 andre lokalavdelinger over hele landet, som jobber til det beste for bransjen 

» Arrangerer hvert år mange konferanser som alle handler om geomatikk og tilgrensede fag, i tillegg til 

kurs og seminarer

» Ved å melde deg inn får du mange medlemsfordeler – og gjør GeoForum til en sterkere aktør!



MEDLEMSKAP I GEOFORUM

» To typer medlemskap: Bedriftsmedlem og medlem

» Vervekampanje for å flere medlemmer

» Nye medlemmer med i trekning av en smartklokke

» Ververe premieres med å få tilsendt 3 flaxlodd

» Gratis medlemskap i år

» Medlemskontingent er kr 400 per år, halv pris for studenter og pensjonister



VI ØNSKER FLERE MEDLEMMER!

• Mulighet til å søke stipend tre ganger i året. GeoForum deler hvert år ut inntil kr 50.000 til 

medlemmer som ønsker å delta på kurs, utenlandsopphold e.l

• Hvert år får 15 studenter delta på vår største konferanse, Geomatikkdagene, helt gratis. 

Verdi per person, ca kr 8.500

• Et visst antall studenter får delta gratis på Stikningskonferansen, Geodesi- og 

hydrografidagene  og 3D / BIM-konferansen Den Kloke Teknologi

• Det vil også bli mulighet for studenter å delta gratis eller til redusert pris på lokale 

geomatikkdager

• Konferansene gir deg mulighet til å skape seg et faglig nettverk ut over studentmiljøet

• Abonnement på medlemsmagasinet Posisjon og tidsskriftet Kart og Plan





GEOMATIKKDAGENE

» Konferansen er Norges største, uavhengige konferanse for alle med interesse for kart og geodata

» Består av ca 60-70 faglige foredrag

» 400 - 450 deltakere

» 15 – 20 utstillere

» Morsomme ekskursjoner og aktiviteter i tillegg til foredragene

» Gratis deltakelse for 15 studentmedlemmer!



GEOFORUM HORDALAND



EIENDOMSKONFERANSEN 2019

» Samarbeid mellom:

• GeoForum Hordaland

• Jordskifteretten

• Kartverket

• Statens vegvesen

• Høgskulen på Vestlandet

» Programkomité

» Jan Erik Førde, GeoForum Hordaland

» Sunniva Berg Trones, Kartverket

» Jan Ottar Wiik, Jordskifteretten

» Børge Aadland, Høgskulen på Vestlandet

» Janikke Midttveit, Sund kommune (Nye Øygarden kommune)
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