REFERAT
MØTE: Styremøte
DATO: 7.2.2017
STED: Kartverket Oslo

GEOFORUM OSLO OG
AKERSHUS

TIL STEDE:

Anders Malum, Ann-Karin Isaksen, Henrik Mathiesen, Siri Lajord,
Andreas Dyken, Kristin Jørum (referent)

FORFALL:

Mario Sanchez

Sak
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Konstituering av styret
Det nye styret blir da:
Andreas Dyken – leder
Anders Hveem Malum - nestleder
Siri Lajord – kasserer
Kristin Jørum – sekretær
Ann-Karin Isaksen - styremedlem
Henrik Mathiesen - styremedlem
Mario Gil Sanchez - styremedlem

Ansv
Alle

Ny info er oppdatert i Brønnøysundregisteret og på hjemmesida.
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Oppsummering fra ledersamlingen 24.-25.1
Gode diskusjoner mellom de ulike grupperingene. Tydelig at lokalforeningene
bør ha mer kontakt med faggruppene. Plattformer for samspill ble diskutert,
blant annet bruk av Facebook. Venter på mer info fra Geoforum sentralt på
OU-arbeidet som nå pågår.

Andreas
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Oppsummering fra Norefjell 2017 og planlegging av kick-off
Bra faglig innhold, mye aktivitet hele tiden.
Ok oppmøte på årsmøtet, litt dumt at baren ble utenfor istedenfor inne i
lokalet.
Blandede tilbakemeldinger på spørreundersøkelsen om skifte av hotell.
Kick-off på Hønefoss for neste års lokale geomatikkdager blir i igjen i mai/juni.
Ser ut som vi kommer til å gå litt i pluss på geomatikkdagene når utgiftene fra
kick-off til våren blir tatt med.

Alle
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Jubileumstur
Vi har holdt av 31.mai til båttur på Oslofjorden. Henrik, Ann-Karin og Andreas
og ev Mario tar ansvar for å lage opplegg til dagen.
Må se på
- hvor lang turen skal være (12/14.00-20.00?)
- pris/kostnader/påmeldingsavgifter (200 kr?)
- sosiale vs faglige ting (musikk, foredrag, omvisinger?)

Andreas,
Henrik og
Ann-Karin
(Mario?)
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-

antall deltakere, noen som skal spesielt inviteres (tidligere ledere??)
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Sentrale geomatikkdager 2017
Vi kan stille med 4 representanter på rep.møtet. Disse får dekket den ene
dagen møtet er. Resten må arbeidsgiver betale. Alle må sjekke ut om de kan
dra. Henrik har allerede meldt at han ønsker å stille på rep.møtet og få
redusert påmeldingsavgift.
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Eventuelt
Neste styremøte blir i april.

Alle
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