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Organisering av GeoForum som en samlet organisasjon 
 
 
Flere lokalavdelinger ønsket at vi skulle se på hvordan GeoForum kan organiseres i fremtiden. Det ble 
etablert en arbeidsgruppe i januar 2020 som skulle se nærmere på saken.   
 
Hvordan er vi organisert i dag? 
GeoForum har 15 lokalavdelinger og ett sentralt ledd. Alle lokalavdelingene og GeoForum sentralt 
har hvert sitt organisasjonsnummer. 
Alle lokalavdelingene og GeoForum sentralt har hver sine vedtekter. Både i de sentrale vedtekter og 
de lokale vedtektene fremkommer det at GeoForum består av ett sentralt ledd og lokalavdelinger. 
Lokalavdelingene har eget styre, årsmøte og økonomi. Sekretariatet utfører utfakturering for 
lokalavdelingene og overfører oppgjøret for lokale arrangement til lokalavdelingene. 
Medlemskontingent betales til Geoforum sentralt, lokalavdelingene får noen tjenester fra 
sekretariatet. All lokal økonomi er opparbeidet gjennom lokale arrangement. 
 
Bakgrunnen for forslaget 
Årsaken til at saken ble fremmet av lokalavdelingene var i hovedsak:  
 

• Momsbehandling for noen lokalavdelinger krever kompetanse om moms, mer enn man kan 
forvente av en kasserer i en frivillig organisasjon   

• Se på muligheten til å spare lisenskostnader. Dette er programvarelisenser som sekretariatet 
må ha for å utfakturere lokale arrangement. Hver lisens knyttes til hver lokalavdeling med 
eget organisasjonsnummer.  

 
Andre grunner: 

• GeoForum ønsker å fremstå som en samlet forening – ett GeoForum med en samlet profil 
utad for lokalavdelingen og GeoForum sentralt.  

• Flere lokalavdelinger ønsker å bruke tid på aktiviteter fremfor administrative oppgaver 
 

 
Forslag til løsning 
Administrative oppgaver for lokalavdelingene kan overføres til GeoForum sentralt som vil fungere 
som et sekretariat for hele organisasjonen. Lokalavdelingene skal fremdeles ha egne styrer, årsmøter 
og arrangement.  
I arbeidet med ny organisering har det blitt avdekket at det ikke er mulig å redusere 
lisenskostnadene. Det er likevel lokalavdelingenes ønske å fortsette prosessen.  

Lokalavdelingene og GeoForum sentralt vil da ha felles vedtekter og felles økonomistyring, 
regnskapsførsel og rapportering. Avdelingene vil da ha likt oppsatt regnskap som GeoForum sentralt 
og kan dermed også sammenlignes på tvers av avdelingene. 

Så langt ser arbeidsgruppa for seg at alle lokalavdelingene og GeoForum sentralt samles i en 
organisasjon med ett organisasjonsnummer.  
Ved en sammenslåing vil lokalavdelingene med sine styrer få brukt all sin tid på faglige aktiviteter. 
Dette kommer medlemmene til gode. Et skarpere fokus på faglighet i lokalavdelingene vil også gjøre 
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det mer attraktivt å engasjere seg i styrene lokalt. For medlemmene vil dermed en sammenslåing av 
GeoForum til en organisasjon kun oppleves positivt, et grep som sikrer lokalt engasjement og faglige 
aktiviteter. 
 
Arbeidsgruppa arbeider videre med saken og legger fram saken for drøfting med lokalavdelingene 
underveis i prosessen.  
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