
 
 

STYREMØTE 3-2020 
REFERAT 
Møtedato | klokkeslett 04.02.2020 | 13.00-16:45. Møtet fortsatte 05.02. kl. 0830 – 
11:35| Møtested Strand hotel Fevik 

Møte innkalt av Marianne Meinich 

Møtetype Skype 

Tilrettelegger Marianne Meinich 

Referent Marianne Meinich  

Tilstede: Terje Midtbø, Simen Slotta (04.02), 
Linn Fritsvold, Andreas Holter, Eirik 
Mannsåker, Merete Sørjoten, Janike Rype og 
Gro Helland 

Andreas Holter deltok på Skype i deler av 
møte den 4. og 5.02. 

Simen Slotta var ikke tilstede i møte den 05.02.  

  

Sak 17/20 Presentatør Avsatt tid   
Innkalling og saksliste til styremøte 3/2020 Terje 5 min 

Saksdokumenter |  | Sakstype Beslutning | Saksbehandler Marianne 

Kort beskrivelse: Innkalling og saliste var sendt styret 30.januar. Noen skrivefeil.  

• Avsatt tid til saksbehandling var ikke gjennomgått før sakslisten var sendt ut. 
• Innkallingen med saksdokumenter skal sendes ut i rimelig tid i henhold til dokumentet 

sentrale oppgaver og roller. 5 dager før møte er ansett som innen rimelig tid. 
• Saksdokumenter sendes ut i pdf-format  

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.  

Sak 18/20 Presentatør Avsatt tid 
Foreløpig referat fra styremøte 2/2020 Marianne 10 min 

Saksdokumenter |Tid | Sakstype Beslutning | Saksbehandler Marianne 

Kort beskrivelse: Foreløpig referat fra styremøte var sendt på høring 27 januar med høringsfrist 
4. februar. 

Vedtak: Referatet godkjennes. 

 

https://geoforum-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/marianne_geoforum_no/EWbXbNdkFc5Elpby7cCsowYBhwKZWHGmfeWYSlfmkEtkfw?e=Chw2Dl


Side 2 

Sak 19/20 Presentatør Avsatt tid 
Status daglig drift Marianne 15 min 

Saksdokumenter | link til vedlegg | Sakstype Orientering |  

a. Spesielle saker i sekretariatet 

• Nettsidene; fremdeles utfordringer med ny versjon. Sekretariatet følger fortsatt 
opp.  

b. Utfordringer knyttet til budsjett 

• Styret ønsker tilgang (innsynsløsning) til økonomiprogrammet. (Geir i Abacus 
kontakter Andreas. Avklart etter styremøte). 

• Det var avsatt kr 25 000 til jubileumsheftet og lønn til redaktør for 2019.  Utgifter 
er ikke utbetalt i 2019, fremkommer i balanseregnskapet som annen kortsiktig 
gjeld.  

c. Utfordringer knyttet til arbeidsprogram 
• Arbeidsprogram 2020 ikke vedtatt 

Kort beskrivelse: Daglig leder orienterte i møtet. 

Styret tar informasjonen til etteretning.  

Vedtak: GF dekker deltakelse for redaksjonskomite på Geomatikkdagene, 24.-26.03. 3 personer, 
belastes konto «andre utgifter». Tas med i budsjett for 2020 kr 20 000. 

 

Sak 20/20 Presentatør Avsatt tid 
Styreevaluering Janike 10 min 

 Saksdokumenter ikke sendt før møtet| Tid | Sakstype Orientering |  

Kort beskrivelse: Styreevaluering er gjennomført. Presentert i møtet. 

Vedtak: Resultat av styreevaluering oversendes valgkomitéen til informasjon samtidig som det 
informeres om utfordringer knyttet til StyreWeb. Styreevaluering for 2019 og 2020 oversendes 
styret.  

Sak 21/20 Presentatør Avsatt tid  
Avholdte kurs og konferanser Marianne 10 min  
Saksdokumenter | Tid | Sakstype Orientering |  
Kort beskrivelse: X, Y og Z er avholdt i 28-29.01. i Drammen 

75 deltakere – budsjettert med 80 deltakere – prognose ble ikke forelagt. Tibakemelding om at 
konferansen bør starte senere enn kl. 0900 følges opp til neste år. 
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Vedtak: Styret tar informasjonen til etteretning. 

Sak 22/20 Presentatør Avsatt tid 

Referat fra lederkonferansen Marianne 15 min 

Saksdokumenter, | Sakstype Orientering |  
Kort beskrivelse: Foreløpig refreat fra lederkonferanse er sendt på høring til deltakerne.    

Oppfølging: 

• Mal for vedtekter til lokalavdelingene. Utført.  
• Eget møte for kasserere i lokalavdelingene. Avholdt 30.01. 
• Tydelige maler til loklavdelingene utarbeides av sekretariatet.  
• Organisasjonsbygging, organisering av GeoForum  

 Se på mulighetene – ett organisasjonsnummer 
 Vedtekter sentral -lokalt 
 Økonomi sentralt og lokalt som ”konsernmodell”. Utgifter til lisener 

knyttet til flere organisasjonsnummer 

Vedtak: Referatet godkjennes etter  høringsfristen. Sekretariatet følger opp innspill fra 
lederkonferansen. Sekretariatet vil etter hvert starte utredning om organisering av GeoForum 
etter innspill i styremøtet.  

Sak 23/20 Presentatør Avsatt tid 

Møte med lokalavdelingsledere Marianne 10 min 

Saksdokumenter | Sakstype Orientering |  
Kort beskrivelse: Møte med lokalavdelingsledere avholdt 30. januar. Kort oppsummert: 

• Gjennomgang av mal for lokale vedtekter. Mal er lagt ut på geoforum.no 
• Opplegg for kurs i lokalavdelingene eller regionalt; seksjoneringskurs og innførig av 

digitale løsninger for kommuner (søker samrabeid med KS, NKF og DiBK)   
• Fordeling av lisenskostander for økonomiprogram fordeles i henhold til medlemstall pr. 

01.01. Gjelder ekstra lisenskostander knyttet til utfakturering for lokalavdelingene 

Vedtak: Styret tar informasjonen til etteretning.  

Sak 24/20 Presentatør Avsatt tid 

Fagpolitiske møter Terje 10 min 

Sakstype Orientering | Kort beskrivelse: Fagpolitisk møte med Geomatikkbedriftene (GB). 
Eget møte med KS, DiBK og NKF i felleskap. Link til referat med GB følger vedlagt. 
Kort oppsummert: 

• Samarbeid med GB om å selge inn foredrag på andre arenaer. 
• Høringssvar fra GeoForum – GeoForum synliggjør ulike synspunkt i sine høringssvar 
• Samarbeid med KS, DiBK, NKF om lokale/regionale arrangement med tema 

digitalisering i offentlig sektor  



Side 4 

Vedtak: Sekretariatet følger opp. Styret tar informasjonen til etteretning. 

Sak 25/20 Presentatør Avsatt tid 

Arbeidsprogram 2020 Marianne 20 min 

| Sakstype Vedtak|  
Kort beskrivelse: Forslag til arbeidsprogram for 2020. Nytt oppsett. Sendes ut som pdf. 

Innspill til arbeidsprogrammet: 

• Geomatikkdagene 2020 – henstille GF Trøndelag til å informere sine medlemmer om 
Geomatikkdagene. (Utført per 12.02.) 

• DKT 2020 avholde på Sundvolden 2020. Dette vil ikke føre til økte hotellkostnader i 
2020.  Programkommiteen har ytret ønske om at konferansen skal arrangeres i Oslo 
sentrum senere. 

• FOSSG4: Markedsføres bedre og bredere for økt deltagelse. 
• Seksjoneringskurs: Tilbakemeldig etter lokalavdelingsmøte at kurset arrangeres 

regionalt. Kan likevel arrangeres i samarbeid med GF sentralt. Sekretariatet ser på 
fordeligsmodell for inntekter.  

• Medlemsemsunderøkelse: Utarbeides etter tilbakemelding fra styremøte 10. desember. 
Utkast sendes AU for gjennomgang før utsendelse. 

Vedtak: Arbeidsprogram for 2020 ble vedtatt med endringer som fremkom i møtet.  

Sak 26/20 Presentatør Avsatt tid  
Regnskap 2019 - status Marianne 20 min  
Saksdokumenter | Sakstype Vedtak|  
Geir fra Abacus informerte om status i møte. Regnskapet blir klart om et par uker.  

Det var på forhånd avtalt at Abacus skulle bruke 200 timer til tirettelegging. Abacus har brukt 
250 timer til tilrettelegging, GeoForum har betalt for 300 timer etter at han tidligere har 
informert om at de har  brukt 100 timer mer.  

Regskap for 2019 utføres av et annet foretak i Abacus og de har brukt adskillig fere timer. Dette 
blir ikke fakturert hvis vi inngår avtale om regskapsførsel for 2020. (Ref. tidligere 
korrespondanse med Abacus og info i styret). Abacus vil komme i mål med regnskapet 2019. 

Styret utrykkte bekymring over manglende kontrollen i regnskapet store deler av 2019. 

Gjennomgang med revisor den 15.02. (Er senere utsatt til den 19.02.) 

Vedtak: Regnskapet oversendes styret snarest og når det er klart. 

 

Sak 27/20 Presentatør Avsatt tid 

Budsjett 2020 Marianne 20 min 



Side 5 

Saksdokumenter etter styremøte: | Sakstype Vedtak|  
 

Kort beskrivelse: Gjennomgang av forslag til budsjett etter innspill fra styremøte 2-2020. 
Vedtak i forrige styremøte var at regnskap 2019 må foreligge før budsjett kan vedtas.  

Varekostnader Posisjon - sekretariatet innhenter pris på å sette bladet og trykk.  

Forslag til budsjett etter styremøte 3 viste negativt resultat kr 153 665.  I budsjettet som sendes 
med referatet viser forslag til budsjett negativt resultat kr 154 346. Dette skyldes, lønnstillegg 
redusert fra 60 165 til 2,6% som er kr 48 846, arbeidsgiveravgift redusert med kr 1 000, utgifter 
redaksjonskomiteen (GF 50 år) deltakelse på GD kr 20 000, Profilering av GF redusert med kr 
5 000. 

 Vedtak:  

• Deltakeravgift for årets resterende kurs og konferanser økes med 3 %.  
o Sekretariatet vurderer selv fordeling av prisøkningen 

utstillingsavgift/deltakeravgift. Økning av utstilleravgift vurderes på 
konferanser der utstillingsplass er attraktivt. 

o Sekretariatet vurderer økning av utstilleravgift på konferanser 
• Lønnsøkning til sekretariatet blir 2,6% fra 01.01.2020. DL var ikke tilstede i møte ved 

styrets behandling av lønnsøkning. 
o DL sjekker om det tilkommer sentrale lønnstillegg. (Sjekket – blir ikke sentrale 

tillegg). 
o Sekretariatet kommer med forslag til hvordan lønnsøkning kan vurderes 
o DL foreslo i møte å utsette lønnsøkning til sentralt lønnsoppgjør er avgjort 

• Redaksjonskomité til GeoForum 50 år. Legg inn kr 20 000 i post andre utgifter til 
opphold for komiteen under GD 2020. Det var avsatt kr 25 000 i årets budsjett til 
jubileumsheftet og lønn. Fremkommer av balansen.    

• DL etterspør forslag til kontrakt for utsetting av regnskapet. Vi har kun fått pris. 
Kontrakten gjennomgås. 

• DL etterspør hvilke fullmakter som er nødvendig for Abacus. (Abacus har etterspurt 
tildeling av regnskapsførerrollen via Altin med de nødvendige tilgangene som det gir). 

• Styret gir DL fullmakt til å gi Abacus nødvendige tilganger 
• Budsjettet behandles når det foreligger endelig regnskap fra Abacus ref. vedtak i 

styremøte 2-2020. 

 

Sak 28/20 Presentatør Avsatt tid 
Representantskapsmøte 2020 Terje 15 min 

Saksdokumenter | | Sakstype Orientering | Saksbehandler Marianne 

Kort beskrivelse: Reprsentantskapsmøte avholdes 24. mars kl. 1400 til 1530 på Scandic 
Lerkendal. Det er ikke meldt inn saker.  

Andre saker enn faste saker er: 
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• Mindre vedtektsendringer behandlet i styremøte 11 sak 97-2019. 

Vedtak: Innkalling sendes ut nå, saksliste 4 uker før ihht vedtektene. Det innkalles til styremøte 
dagen før Geomatikkdagene, den 23. mars kl.1400 og et kort (under en time) styremøte etter 
GD den 26.03 kl. 1345. 

 

 

Sak 29/20 Presentatør Avsatt tid 
Eventuelt Terje 10 min 

Saksdokumenter | link til vedlegg | Sakstype vedtak |  

Kort beskrivelse: 

a. Arbeidsmiljøundersøkelse ble gjennomført i sekretariatet 31.01. 
o DL leder var ikke tilstede da undersøkelsen ble gjennomgått i styremøte. 

Vedtak: Regnskap for 2020 settes ut til ekstern regsnkapsfører. 

b. Styremøter, møtestart og sluttidspunkt. 

Vedtak: Styremøter som avholdes i Oslo utvides; starter tidligere, varer lengre – 
tilpasses. 

 

 

Sak 30/20 Presentatør Avsatt tid 
Møteevaluering Terje 10 min 

Saksdokumenter | | Sakstype Diskusjon |  

Rakk ikke møteevaluering. 

 

Marianne Meinich 

Daglig leder 

Hønefoss 14. februar 

https://geoforum-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/marianne_geoforum_no/EWWSaPRpHBRNv3-BrP0dHvUBhplaoF587peyOpX8HsNsBQ?e=Z0BU3N
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