
 
 

  
 

Styremøte 11-2019 
REFERAT 
Møtedato | klokkeslett17.10.2019 | 08.45-15.10 | Møtested Kartverket Oslo 
Storgata 33A, Oslo  

Møte innkalt av Terje Midtbø 

Møtetype Styremøte 

Tilrettelegger Marianne Meinich 

Referent Marianne Meinich 
 

Tilstede:  

Terje Midtbø, Linn Fritsvold, Andreas Holter, 
Erik Mannsåker og Merete Sørjoten.  

Forfall: Janike Rype og Simen Slotta  

 

 

Sak 91/19  Presentatør Avsatt tid   

Innkalling og saksliste til styremøte 11/2019 Terje 5 min 
| Sakstype Beslutning |  

Kort beskrivelse: Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 

Vedtak: Innkalling og sakslisten ble godkjent 

Sak 92/19  Presentatør Avsatt tid 

Referat fra styremøte 10-2019 Terje 5 min 

Saksdokumenter | | Sakstype beslutning |  

Kort beskrivelse: Det er ikke innkommet merknader til referatene fra styremøte 10 som har 
vært på høring.  

Vedtak: Godkjent referat fra styremøte 10 tas til etterretning.  

 
Sak 93/19 Presentatør Avsatt tid 

Status daglig drift Marianne 20 min 

Saksdokumenter | | Sakstype Orientering | Saksbehandler Marianne 

a. Spesielle saker i sekretariatet 



  

 

Side 2 

 Medlemsregister, møte 18.10.  
 Status Visma.NET (økonomiprogram) forsinket. Regnskapet for hele 2019 skal 

overføres til Visma.Net. Forsinkelsen fører til at det per dags dato er bokført til 
30.06. med unntak av bankavstemming.  

b. Utfordringer knyttet til budsjett 
 Rekruttering og profileringsprosjektet (RePro), mindre aktivitet enn budsjettert 
 Program til Kommunal geomatikkonferanse burde vært klart 

c. Utfordringer knyttet til arbeidsprogram 
Tiltakene: 
 Nå ut over eget miljø 
 RePro 

Kort beskrivelse: Daglig leder informerer om daglig drift.  

Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning. Daglig leder følger opp innspill fra styret.  

 

Sak 94/19 Presentatør Avsatt tid 

Møte med lokalavdelingsledere 16.10. Marianne 10 min 

Saksdokumenter, referat fra møte https://geoforum-
my.sharepoint.com/:w:/g/personal/marianne_geoforum_no/EdzCuQALdZFJlRPXqctZl0k
BeBTSAqbZLw6isQ_2lySOdw?e=rNUvVe 
  
| | Sakstype Orientering |  

Kort beskrivelse:  

Daglig leder informerte fra møte med lokalavdelingslederne. Nytt økonomiprogram og ekstra 
kostnader til lisenser skal drøftes på lederkonferansen. Saken ble også luftet på møte med 
lokalavdelingsledere med umiddelbare tilbakemeldinger.  

Det ble foreslått at det bør legges til rette for en større økonomidiskusjon på lederkonferansen. 
Bør også sees på som en del av organisasjonsbygging. 

Sekretariatet utarbeider en oversikt over tjenester sekretariatet utfører for lokalavdelingene og 
utgifter som dekkes til lederkonferansen.   

Sekretariatet følger opp saker som krever oppfølging. Referat fra møte med 
lokalavdelingsledere sendes til styret. 

Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning. Sak om økonomiprogram og kostnader 
knyttet til lisenser drøftes på lederkonferansen på bakgrunn av innspill fra møte med 
lokalavdelingsledere. 

 

Sak 95/19 Presentatør Avsatt tid 

Regnskap pr 30. juni med prognose Marianne 10 min 



  

 

Side 3 

Saksdokumenter | | Sakstype Orientering  | Saksbehandler  

Kort beskrivelse:  

Abacus jobber med overgang til Visma.NET økonomiprogram som skal integreres med   
påmeldingsløsning. Arbeidet er noen uker forsinket. Derfor er det regnskapet per 30.06. som 
presenteres i styremøte. 

Forklaring regnskap: 

 Tilrettelegging og integrering for nytt regnskapsprogram og påmeldingsløsning – kr 
300 000 belastes konto 6790 – Andre fremmedtjenester. 

 Økte lisenskostnader til økonomi og påmeldingsløsning kr 110 000 belastes konto 
6620 lisenskostnader.   

Vedtak:  

Styret forventer at integrert løsning økonomiprogram og påmeldingsløsning kommer på plass 
innen de økonomiske rammene som er forelagt innen 1. november. Regnskap med prognose 
oversendes styret så snart dette er på plass.  

Sak 96/19 Presentatør Avsatt tid 

FIG Working Week 2024 Marianne 20 min 

Saksdokumenter   | Sakstype Orientering |  

Kort beskrivelse:  

Kari Strande informerte i styremøte om FIG WW og hvorfor vi bør søke om å arrangere 
konferansen.    

 Styret er i utgangspunktet positive til å søke om å få internasjonale konferanser til Norge 
når fagmiljøet stiller seg bak søknaden. Resursspørsmålet må likevel avklares. GeoForum 
og Samfunnsutviklerne har medlemskap sammen i FIG.  

Vedtak:  

Endelig vedtak blir utsatt til vi har fått diskutert saken med Samfunnsutviklerne. 
Andreas og Terje deltar på Skype møte med Samfunnsutviklerne.  Daglig leder kontakter 
Samfunnsutviklerne og informerer om styrets behandling av saken så langt. 

 

Sak 97/19 Presentatør Avsatt tid 

Gjennomgang av vedtektene Terje 150 min 



  

 

Side 4 

Saksdokumenter, Vedtektene etter gjennomgang i styremøte 11-2019  
 «Normalvedtekter » for lokalavdelingene fra 2007 (de sentrale vedtektene er endret etter 
dette) :  

| Sakstype: Beslutning |  

Kort beskrivelse: Styret foretok en grundig gjennomgang av vedtekten og forslag til mindre 
endringer og presiseringer basert på gjennomgang i forrige styremøte. Det er i dag lagt inn en 
tekst med som inneholder når vedtektene er vedtatt med senere vedtektsendring. Teksten 
erstattes med når representantskapet vedtar vedtektene. 

Eirik går gjennom vedtektene med henblikk på opplæring i styrekompetanse i 2018.  

Vedtak: 

Ny gjennomgang av vedtektene i styremøte i desember. Punkter merket med stjerne ble 
vi ikke ferdig med i styremøte 11. Forslag til vedtektsendringer legges frem på 
lederkonferansen.  

Sak 98/19 Presentatør Avsatt tid 

Medlemsundersøkelse for medlemmer og 
bedriftsmedlemmer. 

Terje 30 min 

Saksdokumenter  
A: Medlemsundersøkelse 2019 forslag  
B: Utkast undersøkelse bedriftsmedlemmer  
 Resyme av undersøkelse fra 2014 
Kort resyme av medlemsundersøkelsen  
 

| Tid | Sakstype Beslutning | Saksbehandler Marianne 

Kort beskrivelse: Utkast til medlemsundersøkelse for medlemmer med utgangspunkt i 
undersøkelsen fra 2014.  

a. Resyme av undersøkelsen fra 2014 og link til utkast til medlemsundersøkelse for 
bedriftsmedlemmer oversendes styret. 

Vedtak:  

Det ble ikke tid til å behandle denne saken, saken ble utsatt.  

  

 Sak 99/19 Presentatør Avsatt tid 

Informasjon fra avholdte seminar – 
høringssvar fra GeoForum om 
matrikkelforskriften 

Marianne 10 min 



  

 

Side 5 

Saksdokumenter | Tid  | Sakstype  Vedtak | Saksbehandler  

Kort beskrivelse: Informasjon om høringsseminar matrikkelforskriften den 9. oktober. Fagdag 
Det offentlige kartgrunnlagets (DOK) juridiske rolle den 10. oktober. Presenteres under møte. 

Faggruppa Bygg, plan og geodata og Utdanning- og forskingsgruppa utarbeider utkast til 
høringssvar matrikkelforskriften. Høringsfrist er 15. november. 

 

Vedtak:  

Siden det ikkje ble tid til å behandle saken, sendes evaluering til styret etter møtet.  

Forslag til GeoForums høringssvar til matrikkelforskriften sendes styret for 
gjennomgang. AU behandler høringssvaret før høringsfristen som er 15. november. 

 

Sak 100/19 Presentatør Avsatt tid 

Fagpolitisk møte med KMD Terje 5 min 

Saksdokumenter: Link til referat fra forrige møte med KMD  
 | Tid   | Sakstype | Orientering 

Kort beskrivelse:  

GeoForum har invitert KMD til årlig møte. 22.10. kl. 1400. Innspill til punkter på agendaen fra 
styret. KMD kommer selv med forslag til saker de ønsker å drøfte med oss. Janike, Terje og 
Marianne deltar i møte 

Vedtak:  

Det ble liten tid til denne saken. Geodatastrategi med handlingsplan, FIG WW 2024 og 
tilskuddsordninger settes på agendaen. Daglig leder oversender forslag til agenda til 
styret for innspill.  

 

 

  

 Sak 101/19 Presentatør Avsatt tid 

Eventuelt Terje 10 min 

Saksdokumenter | Tid  | Sakstype  | Saksbehandler  

Kort beskrivelse: Eventuelt saker drøftes i møte 

 Gjennomgang av økonomi og regnskap. Hva forventes av styret?  
 GDPR 



  

 

Side 6 

Sakene ble utsatt. 

Vedtak: Det legges opp til skypemøte i november. 

 

Sak 102/19 Presentatør Avsatt tid 

Møteevaluering Terje 5 min 

Saksdokumenter | Tid | Sakstype | Saksbehandler  

Kort beskrivelse: Hva var bra, hva har forbedringspotensialet?   

Rakk ikke møteevaluering denne gang. 

 

Marianne Meinich 

Daglig leder GeoForum 

Hønefoss 18. oktober 2019 

 


