REFERAT
MØTE: Styremøte
DATO: 22.04.14
STED: Avinor

GEOFORUM OSLO OG
AKERSHUS

TIL STEDE: Even Stangeby, Erik Landsnes, Andreas Dyken, Siri Lajord,
Henrik Mathiesen, Jane Alvestad
FORFALL: Espen Oldmann Lund
Sak
Konstituering av nytt styre
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(velge kasserer, sekretær, nestleder og styremedlemmer)

Ansv
Alle

Leder: Even Stangeby
Nestleder: Andreas
Kasserer: Siri
Sekretær: Jane
Styremedlem: Erik
Styremedlem: Espen
Styremedlem: Henrik
Revisor: Sofie Skåra
Valgkomite: Gunnar Tenge
Valgkomite: Terje Sundberg
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Neste valg blir på lokale geomatikkdager Norefjell 2015, denne perioden blir derfor
noe kortere enn tidligere år.
Gjennomgang av forrige referat
Pkt 3 i forrige referat bør jobbes videre med. Forslag på tiltak under pkt 5 i dette
referatet. Referat fra 12.02.2014 er lagt ut på hjemmesiden til geoforum sin lokal
avdeling for Oslo og Akershus.
Oppsummering årsmøtet
Bra omvisning i PBL Oslo, og bra deltagelse.
Vinner av Gratis opphold under lokale geomatikkdager er: Gunnar Tenge NMBU
Gjennomgang årshjul 2014 og fordeling av oppgaver
Even oppsummerte Arbeidsprogram for 2014-2015 med aktuelle gjøremål.
Videre delte vi inn styre i tre grupper.

Alle

Alle

Even

Lokale Geomatikkdager: leder Erik, Siri og Espen. (se tiltak under pkt 5 i referatet)
Temadag: Kommer vi tilbake til på senere styre møte, men alle må drodle litt og
gjerne komme med forslag til tema.

Alle

Fagdag: Andreas, Henrik og Jane.
Gruppa må sjekke litt rundt på hva som skjer av aktiviteter rundt i eks kommunene.
Forslag som kom frem på styremøte i går som bør jobbes videre med er:
Matrikkel retting er dokument styrt? Hva har Gran gjort?
UMB/ to fraksjoner eiendomshistorisk/Eiendomstranstraksjon. Hva skal vi satses på?

Andreas
Henrik
Jane
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Forslag er eks Paneldebatt vedrørende tema matrikkelen.
Eks: Hvem bør være med i en slik debatt? Kartverket, leverandører, kommuner?
Forslag til tiltak:
Sjekk program arrangert av Tekna -NJKF på Gardemoen nå i våres som ikke har noen
ledige plasser på sine seminarer i Oslo-Trondheim 2014.
Plukke opp caser som er varme og opptar en interesse.
Kan vi få disse til å lage en toveis kommunikasjon ved en fagdag eller på lokale
geomatikkdager?
Fagdag i Oktober sjekke mot andre hendelser som er i regi Geoforum.
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Komme i gang med lokale geomatikkdager 2015 og avklare møte med GF
Buskerud torsdag 5. juni.
Styret ved leder av Norefjell arrangementet mener at Eierskapet må bli større i

planleggingen. Dette er viktig for å få til ett godt arrangement.

Alle

Det som tar lengst tid er temabolkene og få tak på foredragsholdere.
Hovedfokuset bør være mot kommunene, da største delen av deltakere kommer herfra.
Det ble diskutert at mange kommuner ikke stiller på lokale eller sentrale geomatikk dager pga
dårlig økonomi. Viktig å presisere i innbydelser at det kan søkes om stipend fra geoforum
sentralt.
Det ble nevnt at det kanskje ble tungvint med parallelle sesjoner, men tar eventuelt en
diskusjon når vi ser hva som kommer inn av forslag til foredrag.

Forslag fra styret:
Sende ut Call off papers sendes ut i løpet av mai. (før møte i 5 Juni.)
Vi sjekker med andre fylker om de har noen interessante foredrag (program for andre
lokale geomatikkdager ligger under hjemmesidene til geoforum under lokalavdelinger
http://geoforum.no/lokalavdelinger )
Hva sier tilbakemeldingene fra questback fra i år? Even sender den ut på nytt.

Even

Alle styrets medlemmer må hoste opp 3 foredrag, eller finne ut temaer fra
Questbacken de kunne tenke seg.
Forslagene oversendes til Even før 17 mai, Even oversender forslagene til Buskerud
I god tid før 5 juni.
Fint om Buskerud gjør det samme og sender forslagene til oss.
Bør komiteen ha ett møte før 5 juni ? Erik sender forespørsel til Buskerud
før møte 5 juni.
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Eventuelt
Neste sentrale geomatikk dager er på Lillehamer.
Buskerud kan stille med 3 stk og O/A med 4 til representantskapsmøte
Alle får dekket reise og får redusert pris på hele arrangementet.
Etter anmodning fra geoforum sentralt må vi rydde opp i gamle synder eks oppdaterte

Erik

Even
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lister over styremedlemmer i lokal avdelingen.
Even ordner med Brønnøysundregistret og har fått nødvendige opplysninger for
oppdateringer.

Neste møte: 5. Juni Hønefoss

Referent : Jane Alvestad
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