REFERAT
MØTE: Styremøte
DATO: 24.10.2017
STED: Kartverket Oslo
Møterom:

GEOFORUM OSLO OG
AKERSHUS

TIL STEDE: Andreas, Siri, Mario, Ann-Karin og Kristin. Henrik på Skype.
FORFALL: Anders
Sak
1
Kongsberg 2018, status
Invitasjon er sendt ut, med foreløpig program.
Noen foredrag må spikres, bl.a. foredrag om BIM og byggesaksbehandling.
Ann-Karin skal kontakte Stig Aage Melve ang. dette. Dette foredraget ligger
under Matrikkelsesjonen, så det burde kanskje flyttes. Forslag om at det kan
være etter lunsj kl 13.15 i stedet, i plenum, for der er det fortsatt «foredrag
under planlegging». Programkomiteen må diskutere.
Økonomi:
Skille mellom personlig medlem, bedriftsmedlem og «andre». Var et ønske,
som nå er innfridd.
Vi tar en runde når det nærmer seg påmeldingsfristen og ser hvordan
påmeldingen ligger an. Sender evt. ut en purring.
Styremedlemmer deltar gratis. Sender reiseregning til Geoforum hvis ikke
arbeidsgiver dekker det..
Spørsmål om valgkomiteen og revisor skal få sponset deltakelse. Kom fram til
at de får gratis opphold hvis de bare skal være med på årsmøte (dagsbesøk), og
at de betaler 3200,- hvis de vil være med på hele konferansen.
Andreas sender ut epost om dette og informerer.
Vi gjør uteaktiviteten enkel, for vi har ikke så mye tid. Det blir en quiz med
noen poster på andre siden av broen i Kongsberg.
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Fagdag til høsten, 24.11.17
Andreas, Siri, Henrik og Anders har jobbet med et program. Varighet fra kl 1015.
Pris 500,- – avhenger av lunsjordning.
Kantinen på PBE er under arbeid. Usikkert om den er åpen under fagdagen.
Mario skal undersøke. Må evt. finne annen løsning for lunsj.
Siri lager invitasjon som kan sendes ut. Må få på plass det siste av fire
foredrag. Invitasjon må sendes ut senest fredag 27.10.
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Vi må prøve å nå folk utenfor medlemslisten. Alle må prøve å bidra til dette.
Eks. universitet, geodataledere, it-folk i kommunen, divisjonsledelse,
fagledelse i diverse statlige organer.
Siri tar kontakt med geomatikkbransjen
Andreas og Henrik sjekker med statsetatsledere.
Kristin ber forelesere ved NMBU om å spre invitasjonen på universitetet, og ta
kontakt med UiO om å spre invitasjonen der også.
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Gjennomgang økonomi 2017. Budsjett 2018
Regnskapet er ok, men mangler overskudd fra Geoforum Buskerud for
Norefjell og betaling fra deltakere på jubileumsturen.
Siri lager foreløpig plan på budsjett for 2018 til neste møte.
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Valg på årsmøte 2018
4 på valg + leder. Andreas ber valgkomiteen om å ta kontakt med aktuelle.
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Sentrale saker fra Geoforum
Gikk ikke igjennom. Sender ut aktuelle saker sammen med innkalling til neste
møte.
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Eventuelt
Skal vi gjøre noen endringer på planen for 2018? Flytte våraktiviteten eller
fagdagen på høsten? Enig om at vi har våraktiviteten etter arbeidstid så flest
mulig kan være med. Går igjennom handlingsplanen for 2018 på neste møte.

Styremøte avsluttet kl: 1600
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