REFERAT
MØTE: Styremøte
DATO: 08.05.2017
STED: Kartverket Oslo
Møterom:

GEOFORUM OSLO OG
AKERSHUS

TIL STEDE: Andreas Dyken, Ann-Karin Isaksen, Mario Gil Sanchez, Siri Lajord, Kristin
Jørum. Henrik Mathiesen på Skype.
FORFALL: Anders Malum
Sak
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Jubileumstur 31.mai kl 16-21
Over 50 påmeldte. Bra!
Medlemmer i styret som skal være med må melde seg på, så har vi oversikt over hvor
mange som er med.
Vi trenger å lage en nøyaktig kjøreplan mtp båten, og program for dagen for deltakerne.
Forslag om at foredrag er først mens båten drar mot Steilene, så omvisning på Steilene før
mat om bord i båten. Mindre fast program etter omvisning på Steilene.
Det skal trolig gå bra å ankre opp ved Steilene. Andreas har kommunikasjonen.
Det er prosjektor i båten. Forslag om å printe ut presentasjonene/kart så deltakerne kan
lese under foredragene.
Ca 30 min for hvert foredrag.
Kystverket presentere først mens vi fortsatt er i indre Oslofjord?
Deltakerne plukkes opp på Langkaia og kjøres til båten ved Vippetangen. Informere om
at båten drar f.eks. 16.15 i siste mail til deltakerne.
Befaring til båten denne uka. Finner ut ca hvor lang tid båten tar til Steilene og optimal
rute for dagen.
Henrik har kommunikasjon med trubaduren.
Avslutte kvelden på Vippetangen? – mye uteservering. Informere deltakerne om dette på
forhånd.
Det ble satt opp budsjett over turen. Vi holder oss innenfor 50 000,- med 40 betalende
deltakere.
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Andreas, Mario

Lokale Geomatikkdager 2018
Norefjell eller Kongsberg? Argumenter både for og mot begge steder.
Stor andel fra spørreundersøkelsen svarte at de kommer selv om konferansen flyttes til et
nytt sted (over 90%).
Vi sender inn forslag om Kongsberg på vegnet av styret i Oslo/Akershus. Andreas gir
beskjed til Marius.
I programkomiteen: Ann-Karin, Mario, Kristin
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Ansvar

Andreas

Kick-off Hønefoss
21. eller 22. juni. Prøve å bestemme denne uka.
Sende ut «call for papers»/foredragsforslag for Geomatikkdagene før kick-off? Høre med
Buskerud.
Siri har økonomien klar til kick-offen.
Snakke litt med Buskerud om referatet fra rep-møtet i løpet av dagen.

?
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Tema fagdag til høsten
Bør sette dato og tema før sommeren, før kick-off. Nytt styremøte etter jubileumstur?
Alle tenker over aktuelle temaer. 3D er et av dem.
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Eventuelt

Styremøte avsluttet kl: 16:30
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