
Sak til årsmøte Endring av vedtekter for geoforum Hordaland. 

Styret foreslår følgende endringer av vedtektene 

 

§ 1 Formål og virksomhet 

• Tidligere tekst 

Lokalavdelingen har som formål innenfor sitt fylke å arbeide for å fremme den 

samfunnsmessige nytte av fagene oppmåling, kart, geodata og geografiske 

informasjonssystemer. 

 

Ny tekst (skyldes skatteregler) 

Lokalavdelingen har ikke erverv til formål og arbeider innenfor Hordaland for å 

fremme den samfunnsmessige nytte av fagene oppmåling, kart, geodata og 

geografiske informasjonssystemer. 
 

§ 2 Medlemmene 

• Tidligere tekst 

Alle interesserte personer kan bli personlig medlem av lokalavdelingen. Personlige 

medlemmer av lokalavdelingen er samtidig medlem av GeoForum 

 

Firmaer, etater, institusjoner m.v. kan opptas som bedriftsmedlemmer. 

 

Ny tekst  (tilsvarende vedtekter geoforum sentralt, personlig medlem endres til 

medlem) 

Organisasjonen er basert på individuelt medlemskap. I disse vedtektene er dette 

benevnt som medlem. Bare medlemmer kan delta i GeoForums styrende organer.  

Medlemmer av lokalavdelingen er samtidig medlemmer av GeoForum. 

 

I tillegg kan det opptas bedriftsmedlemmer, herunder etater, institusjoner, kommuner 

og foretak/selskap. 

  



§ 3 Årsmøtet 

• Tidligere tekst 
Årsmøtet er lokalavdelingens høyeste organ og avholdes årlig innen utgangen av mai måned. 
 

Ny tekst  (ønske om fleksibilitet for avholding av årsmøte) 
Årsmøtet er lokalavdelingens høyeste organ og avholdes årlig. 
 

• Tidligere tekst 
Representanter til GeoForums representantskap i samsvar med GeoForums 
Vedtekter 
 

Ny tekst   

Representanter til GeoForums representantskap i samsvar med GeoForums vedtekter. Hvis 
årsmøtet finner det tjenlig kan denne oppgaven delegeres til styret.  

 

• Tidligere tekst 
Årsmøtet kan fatte vedtak i de saker som er nevnt i innkallingen. Kun personlige 
medlemmer har stemmerett. 
 

Ny tekst  
Årsmøtet kan fatte vedtak i de saker som er nevnt i innkallingen. Kun medlemmer har 
stemmerett. 
 

§ 4 Styret 
 

• Tidligere tekst 

Styret velges av årsmøtet blant lokalavdelingens personlige medlemmer. 

 

Styret skal som et minimum bestå av leder, nestleder, kasserer og sekretær og to 

varamedlemmer. Bortsett fra lederen, som er valgt direkte av årsmøtet, konstituerer 

styret seg selv. 

 

Styremedlemmene velges for to år slik at to medlemmer er på valg hvert år. Styrets 

leder velges for ett år. Varamedlemmer til styret velges for ett år. Styret ivaretar 

lokalavdelingens daglige virksomhet. 
 
 

Ny tekst   

Styret velges av årsmøtet blant lokalavdelingens medlemmer.  

 

Styret skal som et minimum bestå av leder, nestleder, kasserer og sekretær og to 

varamedlemmer. Dersom mulig er det i tillegg ønskelig med ett studentmedlem. 

Bortsett fra lederen, som er valgt direkte av årsmøtet, konstituerer styret seg selv. 

 

Styremedlemmene velges for to år slik at to medlemmer er på valg hvert år. 

Studentmedlemmet velges for to år eller til vedkommende avgår som student. Styrets 

leder velges for ett år. Varamedlemmer til styret velges for ett år. Styret ivaretar 

lokalavdelingens daglige virksomhet. 



§ 5 Deltakelse i GeoForums representantskap 
 

• Tidligere tekst 
Lokalavdelingen disponerer et stemmetall på GeoForums representantskapsmøte 

avhengig av antall personlige medlemmer i lokalavdelingen. Lokalavdelingens 

stemmetall er fastsatt i GeoForums vedtekter. 

 

Lokalavdelingens representanter kan stemme ved fullmakt. 

Saker lokalavdelingen ønsker behandlet på representantskapsmøtet skal fremlegges for 

GeoForums styre fortrinnsvis innen gjennomført lederkonferanse, men senest innen 

fristen i GeoForums vedtekter. 

 
 

Ny tekst   

Lokalavdelingen disponerer et stemmetall på GeoForums representantskapsmøte 

avhengig av antall medlemmer i lokalavdelingen. Lokalavdelingens stemmetall er 

fastsatt i GeoForums vedtekter. 

 

Lokalavdelingens representanter kan stemme ved fullmakt. Saker lokalavdelingen 

ønsker behandlet på representantskapsmøtet skal framlegges for senest innen fristen i 

GeoForums vedtekter. 


