«Call for papers»

Geomatikkdagene 2015 – for 45.gang
Radisson Blu Hotel, Lillehammer
Tirsdag 17. mars – torsdag 19. mars
Geomatikkbransjens årlige hovedkonferanse

Geomatikkdagene er geomatikkbransjens årlige stormønstring. Denne samler bransjen,
presenterer nyvinninger og skaper aktuelle og spennende diskusjoner. Alle sentrale aktører
bidrar, og konferansen gjennomføres med utstilling, foredrag, posters og lyntaler.
Målgruppen er brukere, forvaltere og produsenter av geografiske data og programvare.
Dette inkluderer offentlige og private aktører innen geomatikkbransjen, BAE-næringen og ITbransjen.
Vi ønsker forslag til presentasjoner og foredrag som viser bransjens mangfold.
På Geomatikkdagene 2015 vil vi løfte fram de gode eksemplene på hvordan vi i
geomatikkbransjen bidrar til regjeringens målsetting om å fornye, forbedre og forenkle!
Stikkord i den sammenheng kan være bedre brukeropplevelser, effektivisering,
kvalitetsheving og samhandling.
Har du en suksesshistorie fra din organisasjon – del den med andre!

Hva ønsker vi fra deg?
 Tittel på foredrag/presentasjon og hvilket hovedtema det relateres til
 Beskrivelse/abstract (+-300 ord) av tema og problemstilling
 Type presentasjon (foredrag, lyntale eller poster)
 Navn og e-postadresse til kontaktperson (den som presenterer)

Nytt av året er at vi ønsker tips fra deg om hvem vi skal kåre til årets «Geogründer». Vi
ønsker å løfte frem en person som bruker ny teknologi, kart eller geodata på en innovativ
måte. Kriteriet er at vedkommende har jobbet med prosjektet uavhengig av sin egentlige
jobb, og at produktet ikke er satt i storskala produksjon. Gründeren vil få muligheten til å
vise sitt produkt/løsning for rundt 400 deltakere som er til stede under Geomatikkdagene.
Tips til årets «Geogründer» registrerer du i samme link som forslag til foredrag – og du kan
gjerne foreslå deg selv.

Forslagene registreres her innen 18. oktober.
De innsendte forslagene vil bli vurdert av årets programkomite:
Jorunn Kragset, Norkart
Erland Røed, Kartverket
Kåre Conradsen, Tønsberg kommune
Elisabeth Bergstrøm, Fredrikstad kommune
Anita Høie, Kartverket
Bjørn Godager, Høgskolen i Gjøvik
Atle F. Sveen, Bouvet
Mari Olea Lie, KMD
Sandra Jensen, student HiG
Sverre Røed-Bottenvann, GeoForum

For programkomiteen
Sverre Røed-Bottenvann
GeoForum

Jorunn.kragset@norkart.no
erland.roed@kartverket.no
kare.conradsen@tonsberg.kommune.no
elbe@fredrikstad.kommune.no
anita.hoie@kartverket.no
bjoern.godager@hig.no
atle.sveen@bouvet.no
Mari-Olea.Lie@kmd.dep.no
sandra.jensen@hig.no
sverre@geoforum.no

