
 

 
GEOFORUM OSLO OG AKERSHUS 

 

Årsberetning for 2016 

 

1. Foreningen  
Antall medlemmer pr. 31.12.2016 (20.10.2015) 

Totalt 278 (305) medlemmer fordelt på følgende: 

188 (211) personlige, 16 (16) pensjonister, 15 (18) studenter og 2 (2) æresmedlemmer og 57 

(58) bedrift. 

 

Styrets sammensetning  

Leder:  Andreas Dyken, Statens kartverk Oslo 

Nestleder: Anders Malum, Skedsmo kommune 

Kasserer: Siri Lajord, Norkart 

Sekretær:  Kristin Tandberg, Asker kommune 

Styremedlem: Henrik Mathiesen, NIBIO 

Styremedlem: Ann-Karin Isaksen, Lørenskog kommune 

Styremedlem: Mario Gil Sanchez, Oslo kommune 

 

Revisor: Sofie Skåra, Ås kommune 

Valgkomite:  Erik Landsnes, Norkart og 

  Even Stangebye, Avinor 

 

2. Fagmøter og kurs  

Arrangement, sted, dato, antall deltakere  
 

18 - 19. januar: Lokale geomatikkdager på Norefjell 

    sammen med Geoforum Buskerud 

    135 deltakere (inkl. utstillere/komité) 

18.januar:  Årsmøte på Norefjell. Bra oppmøte fra medlemmene. 

9. juni:   Temadag om Follobaneprosjektet hos JBV. 

   14 deltakere. 

19. oktober:      Fagdag om ledninger over og under bakken. 

   27 deltakere. 

 

3. Årsmøtet  
Årsmøtet ble avholdt 18. januar 2016 i forbindelse med lokale geomatikkdager på Norefjell.  

Even Stangebye og Erik Landsnes takket for seg etter lang og god innsats i styret. De blir nå 

den nye valgkomiteen. Mario Gil Sanchez og Anders Malum ble valgt inn. Sofie Skåra 

fortsatte som revisor. 

 

4. Styremøter  
Styret ble konstituert på første styremøte etter årsmøtet - den 9. februar 2016.  



Det er deretter avholdt ytterligere 4 styremøter. I tillegg har Norefjellskomitéen avholdt 4 

møter. 

 

Styret hadde sommeravslutning sammen med Geoforum Buskerud, og det ble avholdt 

julebord for styret, revisor og valgkomité etter siste styremøte 2016. 

 

5. Geoforum sentralt  
Representantskapsmøtet ble avholdt på Geomatikkdagene 2016 i Ålesund 8. mars. Vi var 

representert med Andreas Dyken, Henrik Mathiesen, Mario Sanchez og Ann-Karin Isaksen. 

 

Ledersamlingen har blitt flyttet fra november til januar og holdes i Oslo den 24.-25. januar 

2017. 

 

6. Økonomi  
Regnskapet for 2016 gikk med 18 905,55 kr i underskudd. Foreningens regnskap påvirkes i 

stor grad av arrangementet: Lokale geomatikkdager på Norefjell, et arrangement med en 

omsetning på i størrelsesorden 500 000 kr. Underskuddet i årets regnskap skyldes til dels et 

underskudd fra dette arrangementet. Geoforum Oslo og Akershus og Geoforum Buskerud 

deler på eventuelle overskudd eller underskudd fra arrangementet på Norefjell, og vår del av 

underskuddet i år ble på totalt 8809,50 kr. Det har vært en policy fra styrene i de to 

lokallagene at vi skal holde prisen på arrangementet på Norefjell lav, til tross for økte utgifter 

for arrangementet, og forsøke å få budsjettet til å gå i null, eventuelt med noe underskudd. På 

den måten vil noe av den opparbeidede reserven vi har stående "på bok" komme 

medlemmene til gode, ved at deltakeravgiften holdes lav. Foreningens underskudd skyldes 

også noe sviktende inntekter fra fagdagen, grunnet forholdsvis få betalende deltakere, i tillegg 

til at vi på tampen av året kjøpte inn en rekke gavebøker som skal benyttes utover i 2017. 

Flesteparten av disse bøkene skal vi spleise på med Geoforum Buskerud, slik at en del av 

denne utgiften vil vi få tilbakeført i 2017. 

Ellers gjenspeiler regnskapet foreningens aktivteter i løpet av 2016. Vi har arrangert en 

temadag som vi lot være gratis for deltakerne, og en fagdag med lav deltakeravgift (500,- kr 

for medlemmer). I tillegg har styret, med revisor og valgkomité hatt julebordsmiddag etter 

årets siste styremøte. 

 

Foreningen har en solid økonomi. 

 

7. Generelt  
Samarbeidet med GeoForum Buskerud med hensyn til lokale Geomatikkdager på Norefjell 

fungerte meget bra, så vi kommer til å fortsette samarbeidet med dem. 

 

I 2017 feirer Geoforum Oslo og Akershus 80 års jubileum. Vi planlegger noe ekstra i 

forbindelse med det. 

 

Oslo, 3. januar 2017 

 

Andreas Dyken  

Leder GeoForum Oslo og Akershus 


