
Visjon:
Interesseorganisasjonen GeoForum er en pådriver for at Norge er ledende innen 
geografisk informasjon.

Strategiplan2022 - 2024
GeoForum er en selvstendig, uavhengig interesseorganisasjon for geomatikkfagene med 
ca.  1 900 medlemmer og bedriftsmedlemmer.  Organisasjonen består av et styre, 15 lokalavdelinger og 
sekretariat. GeoForums øverste organ er representantskapet som består av GeoForums styre og 
representanter fra lokalavdelingenes medlemmer. Sekretariatet er lokalisert på Hønefoss og utgjør for 
tiden to årsverk. Organisasjonen ble stiftet i 1969.  
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Strategiske mål for GeoForum

KOMPETANSE 
GeoForum øker 
geomatikkompetansen i Norge.

1. Arrangere attraktive og aktuelle konferanser, 
seminar, fagdager og kurs

2. Styrke forskning og utdanning innen geomatikk

3. Arbeide for at fagstoff publiseres

I arbeidsprogrammet for 2022 er det benyttet 
samme nummerering på tiltak for å nå de 
strategiske målene. De fleste tiltakene har egne 
faner med samme nummerering.

MØTEPLASS 
GeoForum er møteplassen for 
geomatikk. 

SYNLIGGJØRING 
GeoForum synliggjør bruk av 
geomatikk for å nå et 
bærekraftig samfunn.

4. Tilrettelegge for nettverksbygging, engasjement 
og samarbeid mellom medlemmene 

5. Være en arena for fagpolitisk debatt 

6. Alle som arbeider med eller er interessert i 
geomatikk er medlemmer i GeoForum

7. Involvere unge medlemmer og studenter i 
GeoForums aktiviteter 

8. Delta i nordisk og annet internasjonalt arbeid

9. Formidle nytteverdi ved bruk av geomatikk til å 
oppnå et bærekraftig samfunn

10. Bidra til økt rekruttering til fagområdet

11. Være den viktigste kilden til informasjon om hva 
som skjer i fagmiljøet

Verdier: Samlende, engasjert og framtidsrettet



Strategiske virkemidler

I denne perioden skal GeoForum satse spesielt på følgende områder: 

Kompetanse

Mål: a. Finne balansen mellom digitale- og fysiske arrangement. 
b. Tydeliggjøre og befeste vår rolle som kurs- og konferansemiljø. 
c. Følge opp tiltak 25 i NGS og bidra i tiltak 24

Møteplass
Mål:

a. Sørge for at det er attraktivt å bidra i GeoForums arbeid 
b. Se på spesielle tiltak for unge medlemmer/studenter 
d. Tydeliggjøre medlemsstruktur (bedrift/ medlem osv.)
d, Øke medlemsmassen (verve-kampanje +++)

Synliggjøring
Mål: a. Etablere samarbeid, lokalt og sentralt, med relevante fagmiljø 

b. Få flere deltakere fra andre fagmiljø til eksisterende arrangement 
c. Videreutvikle og forbedre GeoForums informasjonskanaler

Organisasjonsstruktur 
Mål: a. Optimalisere og arbeide videre med hensiktsmessig struktur og sekretariat.

b. Harmonisere aktiviteter i ulike deler av organisasjonen. 
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