REFERAT
MØTE: Styremøte
DATO:10/11-2014
STED: Oslo kommune

GEOFORUM OSLO OG
AKERSHUS

TIL STEDE: Even, Siri, Henrik, Andreas, Espen, Erik, Jane
FORFALL:
Sak
1
Referat forrige styremøte.
Vi søkte om støtte til å arrangere lokale geomatikkdager fra kommunal og
moderniserings departement, søknaden fikk avslag.
Referat ok
2
Oppsummering av fagdagen v/Henrik
Det ble ca 35 deltagere, som er en grei deltagelse.
Program innhold og foredragsholdere var interessante, tilbakemeldinger fra
deltagere var positivt ☺
Pris ble satt til 450,- uten noen reaksjon på det.

Ansv
Alle
Henrik/
Jane

Henrik har vært primus motor, veldig bra jobbet.

3

Foredrag legges ut av Andreas.

Andreas

Status Norefjell v/Erik
Lokale Geomatikkdager 19-20 januar.
Program ferdig spikret og Even har laget layoutene på invitasjonen.
Alt er lagt ut på hjemme siden til Geoforum, og Marianne ordner med
påmeldingen. (pr 10.11-14 er det 8 påmeldte)

Erik

Frist for påmelding er satt til 1. desember, men ønsker å forlenge fristen helt
frem til 16 januar. Even tar kontakt med Marianne vedrørende dette.

Even

Pga nye eiere har prisene økt betraktelig for 2015, det er enighet i om å
budsjettere ett 0 regnskap som krever minimum 150 påmeldte.
Geoforum O/A og B ønsker fortsatt å opprettholde en fornuftig pris til sine
medlemmer.
Priser for 2014 blir da:
•
•
•
•
•

3900,- pr pers for hele konferansen.
4300,- pr pers for ikke medlemmer.
1500,- pr pers dagsbesøk
1700,-pr pers dagsbesøk ikke medlem
3500,- for utstiller ekstra (7400,- for utstilling og 1 person, hvis
medlem)

1

Pensjonister halv pris eller 600,- pr dag u/overnatting og middag
Studenter gratis pr dag u/overnatting og middag.
NB! Sende ut påminnelse uka før, det blir tirsdag 25.11-14 kl 09:30(da
☺
sitter folk ved pultene sine)Andreas sender ut en purring☺
Underholdning ved Henrik sin kontakt info fra Folkehøyskolen.
NB! ta kontakt med Marius tar vedrørende underholdning fra folkehøyskolen
og Musikk – Sjekker med hotellet om det er noen bar fasiliteter. Eller nede på
diskoen
Uteaktiviteter ved Anne Gro – koordineres med Jane og vara Even.
Forslag: Quiz, rebus, gå fra post til post, lokal geokæsjing med koordinater?
Even og Jane drodler litt når Even kommer tilbake i desember.
Eventuelt bruke søndagen til å forbrede uteaktiviteter.

Andreas

Marius

Jane /Even

Viktig å sette av nok tid til å spise, skifte uteaktivitet, for så å skifte igjen.
Annet:
Andreas er utstiller kontakt

Andreas

Vanlig middag i festlokale☺
Sponsing? Tas opp på neste møte
Har alt under kontroll, gjelder å få inn nok påmeldte.
Årsmøte skal avholdes og det vil bli servert noe å drikke under årsmøte.
4

Lederkonferansen v/Even
Årlig happening på Hamar i begynnelsen av desember.
Her møtes GeoForum sitt styre, sekretariat, lokalavdelingsledere, faggrupper

Andreas

Styret sekretariat Geoforum sentralt dekker reise, lokal avdelingene dekker
overnatting.
Andreas skal være stedfortreder for Even denne gangen.
Even har laget ferdig manus som sendes til Andreas.

Even

Oppgaven blir å snappe litt opp hva som skjer i de andre lokal avdelingene.
Få Ideer og skriv ett referat som tas opp på neste styremøte.
5

Gjennomgang av årsmøtepapirer/planer for neste år v/Even og Siri

Even

Innkalling til årsmøte med saksliste sendes ut fredag før Jul, fredag 16-17
desember.
Økonomi fylles ut i desember. Enighet om forslag til budsjett for 2015 i styret.
Årsberetning
Arbeidsprogram
Årsmøte skal i henhold til vedtektene holdes innen utgangen av april
2

6

Eventuelt

Neste møte: Norefjell 18 Januar ?
Referent : Jane Alvestad

3

