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REFERAT 
 

MØTE: Styremøte    

 

DATO: 16.9.2015   

 

STED: Kartverket i Oslo 

 

  
 

GEOFORUM OSLO OG 

AKERSHUS 
 

 

Til stede: Ann-Karin, Siri, Andreas og Erik 

Forfall: Henrik, Even, Kristin 

Referent: Siri 

  

Sak  Ansv 

1 Referat forrige styremøte 

OK 

 
 

2 Oppsummering temadag 

Temadagen ble arrangert 20. mai, og var en byvandring med 

landmålingstema med Bjørn Geirr Harrson. Turen gikk fra 

Rådhuskaia, til Lindøya og til NGO, og ble avsluttet med kaffe og 

kake på en kafeteria i nærheten. 20 personer deltok. 
 

Vi har bare fått gode tilbakemeldinger på arrangementet, og er selv 

godt fornøyde. Stor takk til Bjørn Geirr for fantastisk faglig 

engasjement.  

 

 

3 Fagdag 2015 

Vi har planlagt en laserfagdag 19. oktober i Norconsults lokaler, i 

samarbeid med Geoforum Buskerud. 
 

Programmet er klart, påmelding er sendt ut, og foreløpig er det 10 

påmeldte. Alt ellers rundt selve fagdagen er på stell. Påmeldingsfristen 

er 9. oktober.  
 

Andreas sender en purrepåmeldingsmail, og alle oppfordres til å spre 

ordet og få folk til å melde seg på. 

 

Henrik 

 

 

 

 

 

Andreas 

4 Lokale geomatikkdager 2016 

Det har vært avholdt et møte i programkomiteen, og forslag til 

program ble vist og diskutert. Det ser bra ut, og komiteen ser ut til å 

være i rute med planleggingen. 
 

Årets lokale geomatikkdager gikk med i overkant av 87 000 kr i 

overskudd. Avtale med hotellet for 2016 er underskrevet, prisene er de 

samme som i år, vårt budsjett blir dermed mye likt årets, og vi klarer å 

holde deltakeravgiften også på samme nivå. 

 

5  Julebord 

Andreas sender ut en doodle for å bestemme dag, enten 20. eller 27. 

november. Foreløpig ble ikke sted eller eventuelle arrangementer 

bestemt. 

 

Andreas 
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6 Eventuelt 

Det ble en diskusjon rundt temaer til kommende fagdager: 

 DOK-data: den praktiske bruken av dataene, alle kommuner er 

i dag pålagte å ta hensyn til DOK-data i forvaltning og 

planlegging 

 Ledninger i grunnen 
 

Det ble også litt diskusjon rundt hvordan vi skal klare å få med folk på 

arrangementene våre – særlig de som ikke er medlemmer. Skal alle 

arrangementene våre være lokale? Bør vi eventuelt «gi» spesielt 

aktuelle temaer til Geoforum sentralt. Andreas tar dette opp i 

lederforum i november. 

 
 

 
 

 

 

 

Andreas 

 
Neste møte: 20.november 

 
Se http://www.geoforum.no/lokalavdelinger/oslo-og-akershus/ 

 

 
 
 

http://www.geoforum.no/lokalavdelinger/oslo-og-akershus/

