
 

GEOFORUM OSLO OG AKERSHUS 

 

Årsberetning for 2019 

 

1. Foreningen  
Antall medlemmer pr. 31.12.2019 (31.12.2018) 

Totalt 329 (312) medlemmer fordelt på følgende: 

241 (219) personlige, 14 (14) pensjonister, 19 (23) studenter og 2 (2) æresmedlemmer og 53 

(54) bedrift. 

 

Styrets sammensetning  

Leder:  Andreas Dyken, Statens kartverk Oslo 

Nestleder: Mario Gil Sanchez, Oslo kommune 

Kasserer: Kristine Andreassen, Rælingen kommune 

Sekretær:  Kristin Jørum, Blom 

Styremedlem: Jan Helander, Sørum kommune 

Styremedlem: Ann-Karin Isaksen, Lørenskog kommune 

Styremedlem: Kjetil Sæheim, Norkart 

 

Revisor: Siri Lajord, Norkart 

Valgkomite:  Anders Malum, Skedsmo kommune og 

  Henrik Mathiesen, NIBIO 

 

2. Fagmøter og kurs  

Arrangement, sted, dato, antall deltakere  
14 - 15. januar: Lokale geomatikkdager på Norefjell 

    sammen med Geoforum Buskerud 

    117 deltakere (inkl. utstillere/komité) 

14.januar:  Årsmøte på Norefjell. Bra oppmøte fra medlemmene. 

4. juni:   Fagdag: Plan, bygg og oppmåling. 

   107 deltakere inkl styret. 

13. november: GIS-dag med omvisning på kartsenteret på Nasjonalbiblioteket 

   30 deltakere inkl styret. 

 

3. Årsmøtet  
Årsmøtet ble avholdt 14. januar 2019 i forbindelse med lokale geomatikkdager på Norefjell.  

Hildur Lillevik og Siri Lajord gikk ut av styret, inn kom Kjetil Sæheim og Kristine 

Andreassen. Siri Lajord tok over rollen som revisor. 

Det var ellers en sak som førte til en del debatt og det var å se på muligheten for 

sammenslåing av andre lokalavdelinger. Alternativet om å avvente dette arbeidet fikk flest 

stemmer. Saken utsettes derfor til en senere anledning. 

 

4. Styremøter  
Styret ble konstituert på første styremøte etter årsmøtet - den 13. februar 2019.  



Det er deretter avholdt ytterligere 5 styremøter. I tillegg har programkomitéen for Drammen 

2020 avholdt flere møter. Komiteen består i hovedsak av begge lokalstyrene i Oslo og 

Akershus og Buskerud. 

Styret hadde, som vanlig, sommeravslutning sammen med Geoforum Buskerud, og det ble 

avholdt julebord med styret i Buskerud etter siste styremøte i 2019. 

 

5. Geoforum sentralt  
Representantskapsmøtet ble avholdt på Geomatikkdagene 2019 på Sundvollen 2.april. Vi var 

representert med Andreas Dyken, Mario Sanchez, Kristine Andreassen og Ann-Karin 

Isaksen. 

Ledersamlingen ble holdt i Oslo den 9.-10. januar 2019 hvor Andreas Dyken deltok. 

Flere fra styret og som tidligere hadde vært i styret deltok på 50 års jubileet til Geoforum på 

Holmenkollen Park Hotell 5.juni 2019. 

 

6. Økonomi  
Per 31. desember 2019 hadde Geoforum Oslo og Akershus 358 681,71,- kr totalt innestående 

på bruks- og kapitalkonto, og må sies å ha en robust økonomi. I regnskapet for 2019 går 

foreningen likevel med et underskudd på 6 958,50,- kr. Det skyldes i all hovedsak Geoforum 

sentralt sine utfordringer med fakturering ut til deltakerne. Det har derfor ikke vært mulig for 

Geoforum sentralt å overføre forventet inntekt etter arrangementene avhold i 2019. 

Utbetalingene til lokalforeningene skal etter planen overføres i løpet av 2020, men reelle 

inntekter vil derfor ikke fremgå i regnskapet for 2019. Lokalforeningene Oslo & Akershus og 

Buskerud samarbeider også om de arrangementene som nevnes nedenfor, og det gjenspeiles 

også i regnskapet.  

 

Lokale geomatikkdager på Norefjell 

I 2019 ble lokale geomatikkdager igjen arrangert på populære Norefjell Ski & Spa. 

Programmet var innholdsrikt og variert, og foreningen satt igjen med inntrykket av et 

vellykket arrangement. Økonomisk sett er det mer kostbart å arrangere lokale 

geomatikkdager på Norefjell enn tilsvarende konferansehotell. Fjorårets overskudd fra 

Kongsberg gjør det likevel mulig å tilby dette arrangementet på et sted som foreningen 

erfaringsmessig vet er veldig populær blant medlemmene.   

På grunn av utfordringene nevnt lengre opp er inntektene fra de lokale geomatikkdagene ikke 

påført regnskapet for 2019. En deltageravgift ble ved en feil innbetalt til Geoforum Oslo & 

Akershus. Avgiften skal betales til Geoforum sentralt, men blir av nevnte årsak stående som 

inntekt på 5090,- kr i regnskapet. Lokalavdelingen Buskerud har stått for samtlige utgifter til 

arrangementet, men utgiftene og inntektene skal fordeles likt mellom lokalavdelingene. 

Forventet inntekt for Geoforum Oslo og Akershus etter årets arrangement er etter foreløpige 

beregninger 12 741,34,- kr. 

 

Fagdagen 2019  

Årets fagdag var veldig populær og mange deltagere fant veien til Odeon kino i Sandvika. Til 

arrangementet fikk foreningene støtte av Kommunal- og moderniseringsdepartementet på 30 

000,- kr. I regnskapet er det lagt inn en utgift til leie av lokaler og bevertning, og 

arrangementet har derfor et underskudd på 8 690,- kr i regnskapet for 2019. Forventet inntekt 

er beregnet til å bli 37 270,- kr når alle deltakeravgiftene er betalt og honorar til 

foredragsholderne er fratrukket. Honoraret ble betalt av Geoforum sentralt i 2019. 

Overskuddet vil bli ført på regnskapet for 2020 når pengene er mottatt fra Geoforum sentralt.  

 

 



Øvrig kommentarer til regnskapet 

Regnskapet forøvrig viser til utgifter knyttet til diverse administrasjon av foreningen og noe 

renteinntekter. Det ble også arrangert en temadag på Kartsenteret på Nasjonalbiblioteket, men 

dette var et gratis arrangement og derfor ikke tatt med i regnskapet.  

 

7. Generelt  
Samarbeidet med GeoForum Buskerud med hensyn til lokale Geomatikkdager på Drammen 

fungerte meget bra, så vi kommer til å fortsette samarbeidet med dem. Det har vært 

utfordringer med tanke på fakturering fra Geoforum sentralt. Vi håper at dette bedrer seg i 

2020. 

 

Oslo, 26. februar 2019 

 

Andreas Dyken, Leder GeoForum Oslo og Akershus 


