REFERAT
MØTE: Styremøte
DATO: 02.09.2014
STED: Avinor kl 15:30

GEOFORUM OSLO OG
AKERSHUS

TIL STEDE: Andreas, Erik, Even, Henrik, Espen, Siri, Jane
FORFALL:
Sak
1
Referat forrige styremøte
Gjennom gang av referat ok.
2
Status Norefjell
Norefjell gruppa hadde møte i slutten av august, referat krasjet?
Men gjennom utsendelse av call off papers har det kommet inn 13-14 forslag
til foredrag. Gruppa har markert ut de som er spennende. Blanding av foredrag
fra private firmaer, enkelt personer, skog og landskap etc.

Ansv
Alle
Erik
Espen
Siri

NB! Sjekke ut med Quiz backen fra lokale geomatikkdager fra 2014.
(hva ønsker deltagerne seg av foredrag?)
Det settes av to dager med enkle sesjoner. Ser litt an om muligheter for
eventuelle forandringer.
Pga nye eiere av hotellet på Norefjell blir pris på arrangementet dyrere enn
tidligere. Pris vil øke ca 400,- pr pers. Pris vil da ligge på rundt 4000.- pr pers.
Hva er vi ville til å gjøre for og eventuelt holde kostnadene nede? Slik at folk
velger å komme på Lokale geomatikkdager?
Eks Kutte ut noe som eks festmiddag, underholdning, musikk.
Enighet om å opprettholde festmiddag, og minske utgifter til
underholdning/musikk.
Det ble diskutert litt løst at styret i GFOA evt kan dele leilighet for å få ned
kostnadene. Det ble ikke konkludert noe her.
Spørsmål til styret om gruppen får vi lov å budsjettere i 0 eller med tap?
Konklusjon:
Ja, budsjetter med ett 0 budsjett.
GF Oslo/Akershus har en liten buffer å gå på, men det er ønskelig at budsjett
går i balanse, men helst i +.
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Even opplyste om en liten bonus kanskje?
Liten bonus er søknad om støtte til Lokale Geomatikk dager fra Kommunal og
moderniserings departement. Denne søknaden svares på fortløpende og vil bli
en bonus for oss, hvis positivt svar. Bra initiativ Even☺
Dette kan mulig gjøre en lavere deltakeravgift på lokale geomatikkdager.
Norefjellsgruppa jobber videre med:
Astrid Rygg er programsjef. Even bistår med å lage ny layout på program for
2015. Det som er igjen er å sette programmet i hop på en fornuftig måte.
Utelek er ikke drøftet enda.
Underholdning: Det kom ett forslag vedrørende ei gruppe fra Krøderdalen som
har egen revy m.m. Kan benyttes som innslag under middagen anbefales å
sjekke ut.
Piano bar etter middagen er foreslått, folk vil helst snakke sammen er
konklusjonen fra i fjor.

Erik

Utfordring er lokaler til to Årsmøter samtidig, hvor også hotellet må ha tid til å
dekke på til middag.
Skal Styret servere noe på årsmøte? Diskuterte (sprudle) vin, men konkluderte
ikke noe.
Hotell er booket, budsjett er laget, gruppen er i rute. Påmelding i slutten av
november
Veien videre:
Priser på Storfjell er sjekket ut og det viser seg at det er billigere på Storfjell.
Kjører Norefjell nå, men neste år? Det går busser direkte fra Oslo til Storfjell
Hva er stemningen for å flytte arrangementet? Spørsmålet legges inn i
Quizback for 2015
Neste møte 16 september i Drammen.
3

Fagdag denne høsten
Jfr pkt 4 i forrige referat fra 22.08.14, hvor vi skal arrangere fagdag høst 2014.
Hva opptar kommunene om dagen? Forslag som ble nevnt er bla Matrikkelen
retting eller dokument styrt, hva har Gran gjort?, tilsyn i de enkelte
kommunene hva er avvikene? Legge opp til paneldebatt og evt hvem bør få
være med i en slik debatt.

Henrik
Andreas
Jane

Forslag som er diskutert i styret.
1. Problemer med Matrikkelen i et sentralt eiendomsutviklingsperspektiv.
Eivind Ramsfjord NMBU
2. Problemer med Matrikkelen i et perifert næringsutviklingsperspektiv.
Ingrid Tenge, Skog og landskap
3. Funn fra gjennomgang av kommunene som matrikkelfører. Er det
kommunene eller lovverket som er problemet? Lars Elsrud, Kartverket
4. Funn fra Gran-prosjektet. Hvordan kan kommunene gjøre en massivretting
av Matrikkelen? Leikny Gammelmo, Kartverket
5. Resultater fra Statsskog-prosjektet i Oslo/Akershus. Hvor mye er rettet i
Matrikkelen, hva gjenstår og hvordan kan kommunene utfordre andre store
eiere til å gjøre det samme? Helge Wangen (Statsskog/Wangen Consult)
2

Kommentarer:
Under pkt 1 og 5 Eivind Ramsfjord og Helge Wangen er med på en slik fagdag
hvis dato passer.
Pkt 2, Ingrid Tenge, spørsmål om det bør inn en kommune belyse sin hverdag.
Store oppgaver/utfordringer som kommer frem i dagens lys.
Forslag ble å spørre Bærum kommune ved Kjell Berge, eller en kommune med
mange spesielle utfordringer eks vannkontur.
Pkt 3
Funn av gjennomgang av kommunen som matrikkel førere, ved at Lars Elsrud
kommer har vi tro på at det vil bli kommunikasjon både fra sal og
foredragsholder.
Enighet om å sette av litt tid her.
Pkt 4 Gran prosjektet ved Leikny for å snakke om erfaring, Leikny er blitt
stipendiat derfor litt usikkert om hun holder foredrag, eller om hun har noen
erstattere. Dette må sjekkes ut.
Videre arbeid:
Dato som er fastsatt er 10 November, Siri sjekker lokaler hos PBL til ca 50-60
stk
Når alt er på plass må det lages et program og sendes ut en måned før. Rundt
første oktober. Andreas ordner påmeldingslink når alt er klart.
Styret er enige om 350,- pr pers for å dekke kostnader til lunsj og leie av
lokaler.
Konklusjon:
Endelig program settes opp når foredragsholdere er på plass, gruppa må jobbe
videre med å få inn Lars Elsrud og en kommune som matrikkelfører til å holde
foredrag om å utveksle sin erfaring/utfordringer i den daglige driften.
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Årsmøte/valg på Norefjell.
Årsmøte dag en, vi har endret vedtektene alt ok.
(valg komiteen har fått beskjed om å begynne og arbeidet)
Budsjett gjennomgang i oktober. Revisjon i starten av januar.
NB! sende ut faktura rett etter fagdagen.
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Økonomi
Supert med utsendelse av status på økonomien før styremøte.
Siri må sjekke mail fra Odd Gunnar om betaling av revy.

Even
Siri

Siri/Even

Sette opp budsjett Even og Siri i løpet av september begynnelse av oktober.
350000,- i egenkapital. Fornuftig pengebruk ønskes videre, samtidig som vi
har litt frihet.
Kommende utgifter i 2014
Julebord 1000,- pr pers som blir utgiftsført i år.
Fagdag settes til 350,- for å unngå å gå i minus.
Revy Hønefoss går av budsjett Norefjell.
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Inntekter:
Vi går med ett bittelite overskudd etter Norefjell
Fagdag 2014 skal dekke faktiske utgifter kanskje litt i + avhengig av
påmelding.
Reiseregninger dekkes reiseregning av GFOA, ved behov.
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Eventuelt:
Alle
Ved sentrale geomatikkdager hva blir kostnadene hvis hele styret reiser.
De som deltar i representantskapet fra GFOA bør få dekket hele arrangementet.
GFOA sitt gjeldende styre er nå registrert i Brønnøysundregistret pris 250,Julebord tas etter Fagdag, med revy? Og ut å spise pris pr pers = 1000,Forslag fra Andreas er Josefines standup?

Espen

NB!
Julebord 10 november etter fagdagen

Neste møte: 14 oktober kl 1530 hos PBL hvis ikke annet blir bestemt.
Referent : Jane Alvestad 02.09.2014
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