
 
 

STYREMØTE 4-2020 
REFERAT  
Møtedato | klokkeslett 10.03.2020 | 11.45-13.30. på Skype 

Møte innkalt av Marianne Meinich 

Møtetype Skype 

Tilrettelegger Marianne Meinich 

Referent Marianne Meinich  

Innkalte: Terje Midtbø, Simen Slotta, Linn 
Fritsvold, Andreas Holter, Eirik Mannsåker, 
Merete Sørjoten og Janike Rype  

Forfall Simen Slotta. Janike Rype var med i 
deler av møtet 

  
Sak 31/20 Presentatør Avsatt tid   
Innkalling og saksliste til styremøte 4/2020 Terje 3 min 

Saksdokumenter | Tid | Sakstype Beslutning | Saksbehandler Marianne 

Kort beskrivelse: Innkalling og sakliste ble sendt styret 6. mars. 

Vedtak: Det sto regnskap 2020 i sakslisten, skulle vært 2019. Innkallingen og sakslisten ble 
godkjent med disse endringene. 

 

Sak 32/20 Presentatør Avsatt tid 
Referat fra styremøte 3/2020 Terje 3 min 

Saksdokumenter | Tid | Sakstype Beslutning | Saksbehandler Marianne 

Kort beskrivelse: Ingen merknader til foreløpig referat fra styremøte 3-20.  

Vedtak: Referatet godkjennes. 

 

Sak 33/20 Presentatør Avsatt tid 
Status daglig drift Marianne 7 min 

Saksdokumenter | link til vedlegg | Sakstype Orientering |  

a. Spesielle saker i sekretariatet 
• Wenche har sagt opp sin stilling. Sekretariatet anbefaler å avvente med å lyse ut 

ny stilling til vi har fått tid til å se på hvilke arbeidsoppgaver vi har behov for å 
løse.  



Side 2 

• Sekretariatet har mottatt bot for bruk av bilde som ikke er klarert. Bilde var brukt 
i et foredrag som var lagt ut på nettsidene.  Sekretariater følger opp i forhold til 
andre foredrag som blir lagt ut på nettsidene.  

• Styret ble informert om hvem som er gjester på Geomatikkdagene. 
• Momskomp, informasjon om begrunnelsen for avslaget og hvilken informasjon 

vi hadde som ga grunnlag for at vi søkte. Vår klage behandles i løpet av mars.  

b. Utfordringer knyttet til budsjett 
• Budsjettet for 2020 behandles ikke før regnskap for 2019 foreligger. Regnskap for 

2019 ble fremlagt på ettermiddagen 9. mars 
c. Utfordringer knyttet til arbeidsprogram 

• Ingen utfordringer ble fremlagt. Arbeidsprogrammet ble godkjent før det ble 
avklart at det ble reduksjon i bemanningen i sekretariatet. 

 

Kort beskrivelse: Daglig leder orienterer i møtet. 

Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning.  

 

Sak 34/20 Presentatør Avsatt tid 
Regnskap 2019 Marianne 15 min 

 Saksdokumenter | Tid | Sakstype Orientering |  

Kort beskrivelse: Regnskap for 2019 presenteres i møte.  

Regnskap ble oversendt ettermiddag den 9. mars med et negativt resultat mer enn kr 800 000. 
Regnskapet var gjennomgått tidligere på dagen, da med et betydelig bedre resultat.   

Avklaring: 

• Regnskap for lokalavdelingene – hvordan de ble de synliggjort i tidligere regnskap for 
GeoForum 

• Det er opprettet klientkonto for lokalavdelingene. Hvordan var overgangen fra 2019 da 
klientkonto viste et negativt resultat og hvordan blir klientkonto brukt i dag? Hvilken 
konto blir brukt når vi betaler utgifter knyttet til lokale arrangementer? Det ble opplyst 
av Abacus at lokalavdelingene i noen tilfeller hadde fått overført mer enn de hadde til 
gode på klientkonto – hva er grunnlaget for det? 

• Forklaring på avvik manglende inntekter i forhold til budsjett 
• Overføring fra Storebrandkonto på vel 3 mill som er overført til driftskonto 
• Daglig leder må sette seg grundig inn i regnskapet og få forståelse for regnskap og 

balanse for å kunne gi en forklaring.  

   

Vedtak: Styret forventer at daglig leder sørger for å avklare styrets spørsmål, sette seg grundig 
inn i regnskapet for å få en forståelse for regnskap og balanse og gi en forklaring som kan 
presenteres for styret og representantskapet. 

 



Side 3 

Sak 35/20 Presentatør Avsatt tid 

Budsjett 2020 Terje 15 min 

Saksdokumenter | Tid | Sakstype Vedtak |  
Kort beskrivelse: Forslag til budsjett 2020 ble presentert i styremøte 3. 

Endringer siden sist: 

• Jubileumshefte GeoForum 50 år kr 33 000.  
o Budsjettert kr 25 000 i 2019. Ikke benyttet i 2019.  
o Trykking av 100 hefter kr 6 000 vurderes 

• Konferanseapp: kr 7 000 
• Lisens reiseregningsprogram kr 3 000  

Forslag til budsjett ble lagt frem. Må endres etter regnskapet for 2019 ble oversendt 9. mars.   

Vedtak: Daglig leder legger inn utgifter til jubileumsheftet og trykking av 100 eksemplar, 
konferanseapp kr 7 000 og lisens reiseregningsprogram kr 3 000. 

• Budsjettet tilpasses hvordan regnskapet presenteres i Visma 
• Endres i henhold til fremlagt regnskap for 2019, ser på inntekter og varekostnader 

generelt og kurs og konferanser spesielt. 
• Reduserer kostnader knyttet til lavere bemanning, både direkte kostnader knyttet til 

lønn og andre inntekter som tydeliggjør hvilke oppgaver som ikke utføres, 
merkostnader til at andre utfører oppgavene og forslag til hvilke oppgaver som ikke 
utføres.    

Daglig leder utarbeider forslag til budsjett som skal behandles på styremøte 13. mars 

 

Sak 36/20 Presentatør Avsatt tid 

Styrets innstilling til fagrevisor Marianne 5 min 

Saksdokumenter, | Sakstype Vedtak |  
Kort beskrivelse: Styret skal legge frem forslag til fagrevisor for representantskapet. Det er ikke 
krav til at regnskapet revideres av registrert revisor med mindre vi skal søke om 
momskompensasjon. GeoForum har benyttet Hverven Revisjon AS i to år som er registrert 
revisor.  

Liten prisforskjell i timepris mellom regnskapsfører og registrert revisor. Det kan likevel være 
krav til at registret revisor må utføre mer kontroll for å kunne godkjenne regnskapet noe som 
kan føre til flere timer og dermed økt pris for å godkjenne regnskapet.  

 

Vedtak: Styrets forslag til valg av fagrevisor er Hverven Revisjon AS (foretaks nr. 979 290 861) 
legges frem for representantskapet.   

 

Sak 37/20 Presentatør Avsatt tid 



Side 4 

Styrets forslag til valgkomité Marianne 10 min 

Saksdokumenter Kr 39 300| Sakstype Vedtak |  
Kort beskrivelse: Styret skal legge frem forslag til valgkomité for representantskapet.  

Vedtak: Terje kontakter de som er i valgkomitéen med forespørsel om de vil fortsette i 
komitéen til neste år. Merete sa seg villig til å være med i komitéen. Styrets forslag legges frem 
i styremøte 13. mars.  

 

 

Sak 38/20 Presentatør Avsatt tid 
Representantskapsmøte 2020 Terje 5 min 

Saksdokumenter |https://geoforum.no/representantskapmotet-2020/ 
 
| Sakstype Vedtak | Saksbehandler Marianne 

Kort beskrivelse: Forslag til fordeling av oppgaver på representantskapsmøte fremkom av 
saksdokumentet. Janike er referent. 

Vedtak: Oppgaver til representantskapsmøtet ble fordelt. 

 

Sak 39/20 Presentatør Avsatt tid 
Eventuelt Terje 10 min 

Saksdokumenter | link til vedlegg | Sakstype |  

Kornona virus og konsekvenser for Geomatikkdagene  

Sverre var med i styremøte da saken ble drøftet. Han har fulgt opp utviklingen gjennom 
sentrale føringer fra ulikt hold, kontakt med vår søsterorganisasjon i Sverige som skal 
arrangere svenske kartdager med nærmest dobbelt så mange deltakere i slutten av mars og 
kontaktet Trondheim kommune med direkte spørsmål til føringer fra Trondheim kommune. Vi 
har ikke fått svar fra Trondheim kommune.  

Flere styremedlemmer uttrykket bekymring for gjeninnføring og informerte om deres 
arbeidsgivers restriksjoner til reise og deltakelse på samlinger. 

Hotellet henviser til inngått kontrakt med avbestillingsbestemmelser i henhold til frister 
gjengitt i kontrakten som 5 % avbestilling innen 10 dager før arrangementet.  

Spørsmål fra styret om hvilke økonomiske konsekvenser det kan bli ved avlysning.  Ca. 2 
millioner i kostnader i hotellutgifter. Manglende inntekter til GeoForum kr 500 000. (Andre 
utgifter som krav om å få dekket bestilt reise er ikke avklart).  

 

Vedtak: 



Side 5 

Sekretariatet avventer informasjon fra Trondheim kommune. Sekretariatet sender ut 
informasjon til de som er påmeldt i løpet av onsdag i henhold til retningslinjer.   

Det tas en endelig beslutning på styremøte fredag 13. mars. 

 

 

Sak 40/20 Presentatør Avsatt tid 
Møteevaluering Terje 10 min 

Saksdokumenter | Tid | Sakstype | Saksbehandler  

Kort beskrivelse: Hva var bra, hva har forbedringspotensiale. 

Saken ble ikke vurdert. 

 

Marianne Meinich 

Daglig leder 

Hønefoss 10. mars 
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