
 

GEOFORUM OSLO OG AKERSHUS 

 

Årsberetning for 2020 

 

1. Foreningen  
Antall medlemmer pr. 31.12.2020 (31.12.2019) 

Totalt 297 (329) medlemmer fordelt på følgende: 

214 (241) personlige, 13 (14) pensjonister, 16 (19) studenter og 2 (2) æresmedlemmer og 52 

(53) 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: Magnus Haugstad, Nordre Follo kommune 

Styremedlem: Ann-Karin Isaksen, Lørenskog kommune 

Styremedlem: Kjetil Sæheim, Norkart 

 

Revisor: Siri Lajord, Norkart 

Valgkomite:  Jan Helander, Lillestrøm kommune og 

  Tor Haugland, Rælingen kommune 

 

2. Fagmøter og kurs  

Arrangement, sted, dato, antall deltakere  
27.april:  Årsmøte på Skype. 

9. desember:   Julemøte: I samarbeid med Geoforum Østfold. 

   Om lag 50 deltakere 

 

3. Årsmøtet  
Årsmøtet ble avholdt digitalt 27. april 2020 siden opprinnelig arrangement på SNØ 13.mars 

ble avlyst pga korona. 

Jan Helander gikk ut av styret, inn kom Magnus Haugstad. Siri Lajord fortsatte i rollen som 

revisor. 

Det var to saker på agendaen. En på signaturrett og en på endring av vedtektene. 

Signaturretten gikk på muligheten for flere i styret å disponere midlene som vi har på vår 

bankkonto. Endring av vedtektene gikk på tilpasning til ny mal utført av Geoforum sentralt. 

Begge sakene ble vedtatt. 

 

4. Styremøter  
Styret ble konstituert på første styremøte etter årsmøtet - den 13. mai 2020. Før årsmøtet var 

det et styremøte februar med gammelt styre samt 3 styremøter til med nytt styre i 2020. 

Pga korona ble det ikke noe felles sommermøte eller julebord, som i foregående år, med 

Geoforum Buskerud. 



5. Geoforum sentralt  
Representantskapsmøtet ble utsatt til juni og endelig avholdt digitalt 3. juni 2020. Vi var 

representert med Andreas Dyken, Mario Sanchez, Magnus Haugstad og Ann-Karin Isaksen. 

Ledersamlingen ble holdt i Oslo den 15.-16. januar 2020 hvor Andreas Dyken deltok. 

 

6. Økonomi  
Året 2020 ble i all hovedsak preget av den pågående Covid-19 pandemien, og avlyste 

arrangementer. Det medførte få inntekter og utgifter for Geoforum Oslo & Akershus. Per 

01.01.2020 hadde Geoforum Oslo & Akershus innestående totalt 399 432, 64,- kr, som er en 

økning på 40 750,93,- kr fra 2019. Økonomien er derfor fremdeles sterk, og lokalavdelingen 

klarte seg bra gjennom koronaåret 2020. 

 

Hovedinntekten i fjor var etterbetaling fra Geoforum sentralt av overskudd fra tidligere 

arrangementer. Det ble en økning av de administrative kostnadene for å støtte Geoforum 

sentralt med lisensutgifter, men dette er felles for alle lokalavdelingene.  

Geoforum sentralt arbeider også med å få på plass en avtale med et firma som kan håndtere 

regnskapet og beregning av mva., for å lette arbeidet for lokalavdelingene. I 2020 

samarbeidet kasserer noe med firmaet Abacus, og både lokalavdelingene og Geoforum 

sentralt fikk anledning til å bruke fjoråret til å gjennomgå rutiner innen regnskap og økonomi. 

 

Selv om det er lite sannsynlig at Geoforum Oslo & Akershus får anledning til å gjennomføre 

større arrangement med fysisk oppmøte i 2021, har avdelingen likevel valgt å legge frem et 

budsjett for 2021 som om det er et «normalt år». Å forutse hva som skjer fremover er 

vanskelig, også med tanke på forventede inntekter og utgifter, men planen er å kunne sette i 

gang som normalt når det blir mulig. 

 

7. Generelt  
På grunn av koronasituasjonen ble det lite aktivitet i 2020. Vi håper at dette bedrer seg i 

2021.  

 

Oslo, 25. februar 2020 

 

Andreas Dyken, Leder GeoForum Oslo og Akershus 


