
 
 

STYREMØTE 6-2020 
REFERAT  
Møtedato | klokkeslett 30.04.2020 | 09.00-14.15. på Zoom.  
 

Møte innkalt av Marianne Meinich 

Møtetype Elektronisk 

Tilrettelegger Marianne Meinich 

Referent Marianne Meinich  

Tilstede: Terje Midtbø, Simen Slotta, Linn 
Fritsvold, Andreas Holter, Eirik Mannsåker, 
Merete Sørjoten, Janike Rype og Marianne 
Meinich. Noen var litt til og fra i møte. 

Forfall: Ingen 

 

 

  

Sak 50/20 Presentatør Avsatt tid   
Innkalling og saksliste til styremøte 6/2020 Terje 15 min 

Saksdokumenter | Tid | Sakstype Beslutning | Saksbehandler Marianne 

Kort beskrivelse: Innkalling og saksliste ble sendt styret med vara den 21. april. 
Saksdokumentene ble lagt ut samtidig med unntak av saksdokument til sak 54 a-20 og 56-20 
som ble oversendt den 28.05.  

Merknader til at arbeidsprogrammet ikke var lagt ut.  

Budsjett presentert i Visma ble lagt ut dagen før møte. Budsjettet vist i Excel oversendt 28.05. 
og ble presentert i møte.  

Sakspapirer skal legges ut innen rimelig tid før møte.  

Vedtak:  

Innkallingen og sakslisten ble godkjent med disse merknadene.   

 

 

Sak 51/20 Presentatør Avsatt tid 
Referat fra styremøte 5/2020 Terje 4 min 



Side 2 

Saksdokumenter | Tid | Sakstype Beslutning |  

Kort beskrivelse: En inkurie i sak 46-20- regnskap 2019 rettes til at regnskapet ikke ble 
behandlet. Rettelse i referatet i innledning i saken - revisors beretning manglet endret til 
revisors notat manglet i godkjent referet. Link til godkjent referat følger.  

Vedtak: 

Vedtak i sak 46-20- Regnskap 2019 rettes. Referatet godkjennes med denne endringen.   

 

Sak 52/20 Presentatør Avsatt tid 
Status daglig drift Marianne 15 min 

Saksdokumenter | Tid | Sakstype Orientering |  

a. Spesielle saker i sekretariatet 
• Hjemmekontor og omsorgspermisjon 
• Lokalavdelingene momsrapportering, regnskap 
• Purringer status 

b. Utfordringer knyttet til budsjett 
• Utsendelse av kontingent 
• Flere utfordringer legges frem som egen sak 

c. Utfordringer knyttet til arbeidsprogram 

Kort beskrivelse: Daglig leder orienterte i møtet. Det ble gitt en kort informasjon om 
medlemsutviklingen og antall deltakere på sentrale og lokale arrangement i 2019.   

GeoForum er ikke skattepliktig foretak og kan derfor ikke søke om kompensasjonsordningene 
som er opprettet for svikt i omsetningen som følge av virusutbruddet. Vi faller heller ikke inn 
under kompensasjonsordningene innen kultur, idrett eller frivillige organisasjoner. 

Daglig leder informerer aktører (annonsører spesielt) om muligheten til å legge ut informasjon 
om deres aktiviteter i kalenderen på geoforum.no  

Styret tar informasjonen til etterretning.  

 

 

 

 

Sak 53/20 Presentatør Avsatt tid 
Regnskap 2019 Marianne 30 min 

 Saksdokumenter Se nedenfor| Tid | Sakstype Vedtak|  

Kort beskrivelse: Regnskapet viser negativt resultat kr 695 000 

Gjennomgang av: 



Side 3 

a. Årsregnskap (flere faner) 

Årsregnskap:  

• Inntekter og utgifter fra kurs- og konferanser er lavere enn budsjetteret. Årsak er 
i hovedsak budsjetteringen for 2019 med nettopriser for første gang 

• Stor aktivitet med mange deltakere.  
• Tapsavsetningfor utestående fordinger. Årsak er utfakturering for 1. halvår ble 

utført i desember. 
• Store ekstraordinære utgifter til innføring av nytt regnskapsystem, ekstern 

regskapsføring,  tilrettelegging for integrert påmeldingsløsning som tar hensyn 
til moms. 

 

Årsregnskapapport med budsjett mer detaljert:  

Gjennomgang i møte: 

• Andre driftsinntekter; annonser Posisjon, nettsider og andre inntekter 
(viderefakturert) 

• Andre varekostander; varekost Posisjon, Kart og plan, faggrupper, besøk 
lokalavdelinger, fagpolitiske møter, andre 

• Tilrettelegging for ny regnskapsløsning, lisenser, utvidet påmeldingsløsning 
hadde kostnader kr 424 000, regnskapsføring kr 187 000. 

• Vanskelig å sammenligne med tidligere regnskap siden andre kontoer er 
benyttet. 

b. Revisornotat:  
c. Kritiske revisorer. Kritiske revisorer har gått gjennom regnskapet før styremøte. Avtalt 

med kritiske revisorer oversender av årsberetning og budsjett. Kritiske revisorer 
utarbeider egen beretning som legges frem for representantskapet. 

d. Årsregnskapet sendes styret for digital signatur.  

Det lages en oversikt til representantskapsmøte over hva som var ekstarordinære utgifter for 
2019 og hvilke utgifter som bli faste utgifter i 2020. Dette er også med i årsberetningen. 

Gjennomgang av årsregnskap med balanse og notat fra revisor. Daglig leder vurderer en mer 
detajert oversikt over noen av poster i balansen.  

Representantsakskapet skal behandle regnskapet 2019 som inneholder årsregnskap med 
balansen, revisors beretning og kritisk revisors beretning.  

 

Vedtak:  

Årsregnskapet for 2019 godkjennes av styret. Regnskap sendes til styret for signering via 
Altinn. Utkast til revisors beretning sendes styret når den foreligger. Kritisk revisors beretning 
sendes styret når den er utarbeidet.  

 
Sak 54/20 

 
Presentatør 

 
Avsatt tid 

Budsjett og arbeidsprogram 2020 Marianne 80 min 



Side 4 

Saksdokumenter | Tid | Sakstype Vedtak |  

a. Budsjett 2020 
b. Arbeidsprogram 2020 

Kort beskrivelse:  

Alvorlig svikt i grunnlag for inntekter grunnet Covid-19 epidemien. Gjennomgang av 
sekretariatets forslag som viser kraftig reduksjon i kostnadene og inntekstgrunnlaget ble 
drøftet i møte.  

Sekretariatet har bl.a. foreslått kun elektronisk utsendelse av Posisjon i år for å spare 
trykkekostnader. 

Utmelding av AFP-ordningen fra sommeren siden medlemskap i AFP-ordningen er knytet til 
tariffavtale. GeoForum er ikke bundet av tariffavtale fra sommeren 2020.  

Innspill i møte: 

• Flere webinar - lav deltakeravgift kan føre til flere deltakere 
• Webinarserie –korte og ofte  
• Webinar har liten risiko for GeoForum – lav terskel for å delta 
• Legg til rette for at deler av en konferanse arrangeres digitalt 
• Se hvordan hele konferansen kan være digital og hvilke løsninger som finnes (se 

NOKIOS- konferansen) 
• Løsninger kan være ” digitale rom”,” virtuell utstilling” og bruk av YouTube 
• Sekretariatet vil invitere til et møte med styre for å få flere gode ideer til hva vi kan 

gjøre annerledes for å bruke ny teknologi og se på andre inntektskilder 
• Det ble drøftet om det skulle budsjetteres med arrangement til høsten siden det er stor 

usikkerheten knyttet til restriksjoner fra myndighetene og dertil usikkerhet om 
deltakelse mm.  

• Behov for utarbeidelse en kriseplan for GeoForum vurderes senere. Følges opp på neste 
styremøte.  

Vedtak:  

Styret godkjenner budsjettet som viser et negativt resultat kr 300 500. Arrangement til høsten er 
lagt inn i budsjettet. Det gis rom for bruk av midler til tilrettelegging for å ta i bruk ny 
teknologi for gjennomføring av kurs- og konferanser– utgifter til inntekts erverv utenfor 
rammene i budsjettet. 

Daglig leder undersøker medlemskap i AFP-ordninger for medlemskap ved en eventuell 
senere anledning. 

Sekretariatet endrer arbeidsprogrammet etter innspill i budsjettbehandlingen. Styret 
informeres. 

 

Sak 55/20 Presentatør Avsatt tid 

Representantskapsmøte 2020 Terje 30 min 



Side 5 

Saksdokumenter, Legg til link til saksmappa rep. møtesaker 24. mars:  
| Sakstype Vedtak |  
 

Terje viste funskjoner i zoom med henblikk på å bruke programmet til gjennomføring av 
representantskapsmøte. 

a. Saker 
b. Tidspunkt og form 

Kort beskrivelse:  

a. Saker som skal behandles i tillegg til regnskap 2019, budsjett, arbeidsprogram 
2020, forslag til vedtektsendring og valg  

• Årsberetning 
i. Skal inneholde hvilke tiltak som settes i verk for å sikre videre 

drift. Krav fra revisor. 
• Kontingent 2021 

i. kr 400 for medlem, kr 5 000 for bedriftsmedlem. Student og 
pensjonistmedlem ½ pris, ansatte hos bedriftsmedlem kr 350. 

• Honorar til styreleder 
i. Foreslått 25 X rettsgebyret som tidligere kr 29 300 

• Styrets innstilling til fagrevisor 
i. Styret har tidligere innstilt Hverven revisjon  

• Nye saker til utsatt rep. møte? 
b. Tidspunkt og form på representantskapsmøte avklares. Det foreslås å avholde 

representantskaspmøtet elektronisk ved bruk av Zoom som har løsning for 
elektronisk stemmegivning.  

Vedtak:  

• DL sender ut innkalling og dagsorden til representantskapsmøtet 3. juni kl. 10.00 på 
Zoom.  

o GeoForum legger til rette for bruk av zoom  
• Ny sak på representantskapsmøte er konsekvenser Covid-19 epidemien får for 

GeoForum så langt vi vet.  
• Styreleders honorar halveres i 2020 grunnet den økonomiske situasjonen. 
• Styreleder kontakter foreslåtte kandidatene til valgkomitéen. Styret utarbeider deretter 

styrets innstilling til valgkomité som legges frem for representantskapet.  
• Kontingent for 2021 beholdes uendret  

 

 

 
Sak 56/20 

 
Presentatør 

 
Avsatt tid 

Geomatikkdagene 2021 og forslag til sted 2022 Terje 20 min 



Side 6 

Saksdokumenter  
 Sakstype Vedtak |  
 

Kort beskrivelse: 

Sted for Geomatikkdagene 2021. Sundvolden hotell som er bestilt eller Scandic Lerkendal? Sees 
i sammenheng med sted for Geomatikkdagene 2022 

Vedtak: 
Geomatikkdagene 2021 avholdes på Scandic Lerkendal 03.-05. mars (onsdag til fredag). To uker 
tidligere enn vanlig tidspunkt i forhold til påske. Geomatikkdagene 2022 avholdes på 
Sundvolden hotell 29.-31. mars (vanlig tid i forhold til påske). 
 

Grunnet usikkerhet med koronasituasjonen bestilles det også tid på høsten 2021 som et 
alternativt tidspunkt etter å ha vært i dialog med hotellet på Lerkendal.  

For å unngå kollisjon med lokale plan- og kartdager i Sogn og Fjordane flyttes 
Geomatikkdagene 2021 til 9.-11. mars. Styret orientert på styremøte 7.  

 

Sak 57/20 Presentatør Avsatt tid 
FIG WW 2025 Terje 20 min 

Saksdokumenter | | Sakstype | Vedtak 

Kort beskrivelse:  

Henvendelse til FIG Norge (styrene i GeoForum og Samfunnsutviklerne) fra initiativtakere om 
å søke om FIG WW 2025.  

Informasjon fra FIG den 25. april om endringer grunnet koronasituasjonen ble sendt styret før 
styremøte. 

Vedtak:  

Det ble ikke tid til å behandle denne saken. Initiativtakerne informeres.   

 

Sak 58/20 Presentatør Avsatt tid 
Eventuelt Terje 10 min 

Saksdokumenter | link til vedlegg | Sakstype |  

• Møte med den nye Kartverksjefen, Johnny Welle; Terje, Andreas, Janike og Marianne 
• Møte med NKF, Eirik, Terje og Marianne 
• Sak til neste styremøte er medlemsundersøkelsen 

 

Vedtak: 



Side 7 

DL avklarer tidspunkt for møtene som selvsagt avholdes elektronisk. 

 

Sak 59/20 Presentatør Avsatt tid 
Møteevaluering Terje 3min 

Saksdokumenter | Tid | Sakstype | Saksbehandler  

Kort beskrivelse: Hva var bra, hva har forbedringspotensiale. 

Det funket bra med zoom! 

 

Marianne Meinich 

Daglig leder 

Hønefoss 7. mai 2020 
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