REFERAT
MØTE: Styremøte
DATO: 05.09.2017
STED: Kartverket Oslo
Møterom:

GEOFORUM OSLO OG
AKERSHUS

TIL STEDE: Andreas, Siri, Mario, Anders, Henrik, Kristin, Ann-Karin. Siri Waage tilstede
under punkt «Kongsberg 2018, status».
FORFALL:
Sak
1
Jubileumstur oppsummering
Kort oppsummert: positiv tur/arrangement.
Forslag om å fortsette med at arrangementet på våren er mer sosialt enn
fagrelatert, og kun for personlige medlemmer.
Forslag om å se på «Nasjonalskatten» (gamle kart hos Nasjonalbibilioteket)
neste år.
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Kongsberg 2018, status
Ta inn DIBK «fulldigital byggesøknadsprosess» i stedet for Norconsult
byggesaksdialog i Matrikkelsesjonen på tirsdagen. Norconsult kan snakke om
sin programvare på stand og under lyntalene.
Henrik forklarer at kjempeskanner ble brukt til å skanne store kart/tegninger.
Er dette fortsatt aktuelt, og hvem skal i så fall holde foredrag?
Geodata har ikke kommet med forslag til foredrag. Spørsmål om de evt kan
holde foredrag sammen med noen. Forslag fra Andreas om foredrag om bruk
av ArcGIS for Tour des Fjords.
Enighet om at foredragene på konferansen bør handle om prosjekter, mens
lyntalene kan handle om programvare.
Forslag fra Henrik om å koble inn historie fra Kongsberg i konferansen. Det er
planlagt å prøve og ha historierelaterte uteaktiviteter på mandagen.
Forslag om å ha to foredrag på 45min etter åpning av konferansen før lunsj på
mandagen, evt ett 45min og to 30min-foredrag. Tangotelefonen kom som
forslag her, med Border GO – ta med et par studenter i foredraget?
Innspill på om vi burde ha 10min pause etter hvert foredrag.
Gi tilbakemelding til programkomiteen hvis det er noe innen 25. september.
Programkomiteen skal ha noen flere møter i løpet av høsten, og vil ta opp
innspillene som kom på dette styremøtet.
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Fagdag til høsten
3D foreslått som tema.
GIS-dagen 15. november blir ikke aktuell dato, da Teknologiforum har
arrangement samme dag og dagen før, og Geodesi- og hydrografidagene har
arrangement samme dag og dagen etter.
Nytt forslag til dato: fredag 24. november. Ingen andre arrangementer den
dagen
Foreslått tidspunkt for fagdagen: kl 10-14.30.
Avgift: forslag om 500,-. Må se på dette ift økonomien.
Tema/foredrag:
Tangotelefonen/Border OG. Dra inn paragraf 7 fra matrikkelen?
Ny teknologi i forvaltningen/i praksis.
Lokale:
Ca hvor mange skal vi regne med å bli? I underkant av 40 stk i fjor.
Forslag om Lillestrøm kultursenter (plass til 30 eller 100 stk), Plan- og
bygningsetaten (Mario), Kartverket Oslo (Andreas sjekker) eller Lørenskog.
Mario har bestilt lokaler hos Oslo kommune 24.11.
Henrik og Siri tar hovedansvar. Andreas kan bidra noe.
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Forslag om at styret har julebord etter fagdagen.
Sentrale saker fra Geoforum
Ny person for Kari som skal jobbe både med økonomi og fungere som støtte
for de som planlegger arrangementer i Geoforum.
Tanker om å samle alle styrene før Geomatikkdagene.
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Ny strategiplan.
Eventuelt
Innspill om at det bør avklares på ledermøtet hva som er de ulike lokallagenes
oppgaver.
Påpekt at det bør være mer kommunikasjon mellom Geoforum sentralt og
lokallagene. Ønske om skype-møter mellom lederne.

Styremøte avsluttet kl: 15.45
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