REFERAT
MØTE: Styremøte
DATO: 12.02.14

15:15

STED: AVINOR

GEOFORUM OSLO OG
AKERSHUS

TIL STEDE: Espen, Andreas; Even, Sofie, Jane
FORFALL: Terje og Erik
Sak
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Referat forrige styremøte
Ingen kommentarer
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Oppsummering Norefjell 2014
Veldig gode tilbakemeldinger.
Suksess med middag i eget fora og innslag om hallingdans.
Musikken var bra, men ikke i dette fora. Folk ønsker å prate sammen

Ansv
Alle
Alle

Geoforum OA ønsker og forsettet med samarbeidet med Buskerud
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Tanker om lokale geomatikkdager 2015
Alle
De tanker som ble nevnt er at vi må endre litt på de aktiviteter som skjer ute.
Se på foredrag, parallelle seksjoner, uteaktiviteter, musikk m.m.
I evalueringsskjema ble det reist et eget spørsmål om vi skal arrangere det ett
annet sted enn Norefjell?
Fler tallet ønsker å være på Norefjell.
Konklusjon:
Vi tar dette med i evalueringen på første styremøte etter årsmøte.
(dvs nytt styre)
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Årsmøte og temadag / bedriftsbesøk 2014
Årsmøte er satt til:
Tirsdag 25 mars 2014 kl :1200
Vi avsetter 45 minutter til årsmøte

Even

Årsmøte:
Styret hadde en igjennom gang av årsberetningen, arbeidsprogram, innkalling
til årsmøte, og regnskap med noen små justeringer som ble rettet opp i.
Årsberetningen legges ut 14 dager før årsmøtet.
Revidert regnskap for 2013 er levert til revisjon

1

Temadag i forbindelse med årsmøte
I år som i fjor ønsker vi å ha årsmøte i tilknytning til temadag / bedriftsbesøk
1. Forslag som ble nevnt er å besøke Oslo Kommune ved PBE for å se
hvordan de bruker kart i ulike sammenheng.
2. Ruter hvordan benytter de dataene for å lage ruteplanleggere m.m?
3. Hønefoss/Kartverket bruka av kart internasjonalt? Back up?
Konklusjon på forslagene er:
Even / Sofie Sjekker med Oslo kommune om de har lyst til å få besøk av oss
og om vi eventuelt kan få låne et møte rom til å avholde årsmøte.
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Sofie/Even

Status økonomi:
På årsmøte i fjor ble overskudd kommenter og at det var et ønske om å gi noe
tilbake til medlemmene eller lavere kontingent på Norefjell.
Det ble derfor arrangert gratis fagdag på KLIFF i november, som førte til at
Vi går litt i underskudd i 2013.
Regnskapet og budsjett vil bli gjennomgått av Sofie på Årsmøte.
NB! Husk at ett regnskapsår er fra 01.01.2013-31.01.2013
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Eventuelt
Det ble foreslått å legge Geoforum Oslo Akershus sitt årsmøte til Norefjell
Sofie sjekker med Buskerud hvordan de gjør den praktiske biten rundt årsmøte.

Sofie

Konklusjon er at Geoforum Oslo Akershus også avholder sitt årsmøte på
Norefjell
Espen Lund Oldmann har ny mailadresse: espen@kresendo.no

Neste møte: 25.03. 2014- kl 12:00 Oslo Kommune/PBL, AVINOR?
Referent : Jane Alvestad
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