
§1 Formål og virksomhet 

 GeoForum Oslo og Akershus er en lokal avdeling under GeoForum og dekker geografisk 

Oslo og Akershus fylker. GeoForum Oslo og Akershus arbeider etter egne vedtekter, som 

ikke skal være i strid med GeoForums sentrale vedtekter. Lokalavdelingen ivaretar 

GeoForums oppgaver lokalt og bidrar til det økonomiske grunnlag for virksomheten. 

  

Lokalavdelingen har som formål innenfor sine fylker å arbeide for å fremme den 

samfunnsmessige nytte av fagene oppmåling, kart, geodata og geografiske 

informasjonssystemer. Dette søkes ved blant annet å: 

  

 Drive faglig opplysningsvirksomhet gjennom faglige møter, kurs og konferanser. 

 Informere fagmiljøet, politikere, offentlige administrasjoner, skoleverket og 

allmennheten. 

 Fremme samarbeid mellom organisasjoner, institusjoner og personer som arbeider 

innenfor fagområdet. 

 Medvirke til heving av det faglige nivå ved etterutdanning, foredrag, diskusjoner m.v. 

 Arbeide for å øke medlemstallet. 

  

§2 Medlemmene 

  

Alle interesserte personer kan bli personlig medlem av lokalavdelingen. Personlige 

medlemmer av lokalavdelingen er samtidig medlem av GeoForum. Firmaer, etater, 

institusjoner m.v. kan opptas som støttemedlemmer. 

  

Medlemskontingentene fastsettes av GeoForums representantskap. 

  

Som æresmedlemmer i lokalavdelingen kan utnevnes personer som har utført særlig store 

tjenester for lokalavdelingen. Æresmedlemmer utnevnes av årsmøtet etter enstemmig forslag 

fra styret. 

  

§ 3 Årsmøtet 

  



Årsmøtet er lokalavdelingens høyeste organ og avholdes årlig innen utgangen av april måned. 

Forslag til saker på årsmøtet må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet. Innkalling 

til årsmøtet skal skje med minst 28 dagers varsel. 

  

På årsmøtet skal følgende saker behandles: 

 Årsberetning. 

 Revidert regnskap. 

 Eventuelle ekstra kontingenter, som nevnt i disse vedtektenes § 7. 

 Arbeidsprogram. 

 Budsjett. 

  

Valg av: 

 Styrets leder. 

 Andre styremedlemmer med varamedlemmer. 

 Revisor. 

 Valgkomité på 2 eller 3 medlemmer. 

  

Representanter til GeoForums representantskap i samsvar med § 5 i forbundets vedtekter. 

Andre saker nevnt i innkallingen. Årsmøtet kan fatte vedtak i de saker som er nevnt i 

innkallingen. Kun personlige medlemmer har stemmerett. 

  

§ 4 Styret 

  

Styret velges av årsmøtet blant lokalavdelingens personlige medlemmer. Styret skal bestå av 

leder, nestleder, kasserer og sekretær og tre styremedlemmer. Bortsett fra lederen, som er 

valgt direkte av årsmøtet, konstituerer styret seg selv. Styremedlemmene velges for to år slik 

at to medlemmer er på valg hvert år. Styrets leder velges for ett år. Styret ivaretar 

lokalavdelingens daglige virksomhet. 

  

§ 5 Deltakelse i GeoForums representantskap 

  



Lokalavdelingen disponerer et stemmetall på GeoForums representantskapsmøte avhengig av 

antall personlige medlemmer i lokalavdelingen. Lokalavdelingens stemmetall fastsettes av 

representantskapet i et ordinært representantskapsmøte. Jf. § 5 i GeoForums vedtekter. 

  

Lokalavdelingens representanter kan stemme ved fullmakt. 

  

Saker lokalavdelingen ønsker behandlet på representantskapsmøtet skal framlegges for 

GeoForums styre fortrinnsvis innen gjennomført lederkonferanse, dog senest ved utløpet av 

januar. 

  

§ 6 Deltakelse på GeoForums lederkonferanse 

  

Lokalavdelingen ved sin leder deltar på GeoForums lederkonferanse, som avholdes årlig 

innen utgangen av januar. Dersom lederen har forfallsgrunn, kan lokalavdelingens styre 

utpeke et annet styremedlem til å representere lokalavdelingen. 

  

§ 7 Økonomi 

  

Lokalavdelingen har sin egen økonomi. Dens virke finansieres ved bidrag, inntekter av 

arrangementer og en eventuell ekstra kontingent til den kontingent som innkreves av 

GeoForum sentralt. En slik ekstra kontingent fastsettes av årsmøtet. Lokalavdelingen skal 

etter vedtak på representantskapsmøtet bidra økonomisk til hovedorganisasjonens virksomhet. 

Styret er ansvarlig for lokalavdelingens økonomi. 

  

§ 8 Endring av vedtektene 

  

Forslag til endring av vedtektene må utformes skriftlig og være styret i hende senest 4 uker 

før årsmøtet. Er styret i tvil om et forslag til endring av vedtektene er i samsvar med 

GeoForums sentrale vedtekter, bør forslaget forelegges GeoForums styre til avklaring. 

Vedtektsendring krever to tredels flertall på årsmøtet. 

  



§ 9 Oppløsning 

  

Forslag om oppløsning av lokalavdelingen behandles som forslag om vedtektsendring og må 

vedtas med to tredels flertall av to påfølgende ordinære årsmøter. Ved oppløsning tilfaller 

lokalavdelingens midler GeoForum. 

  

 


