
Forslag til
arbeidsprogram

Hva er GeoForum?

• Interesseorganisasjon

• Uavhengig dvs ikke ta parti

• Formidle at geomatikk er viktig

GeoForum er en medlemsorganisasjon



Hva er 
arbeidsprogrammet?

GeoForums vedtatte strategiplan (2016 – 2018) inneholder
GeoForums 3 hovedmål:

• Kompetanse

• Fellesarena

• Synliggjøring

Arbeidsprogrammet inneholder tiltak for å nå hovedmålene

• Når vi hovedmålene gjennom foreslåtte tiltak?

http://wpstatic.idium.no/www.geoforum.no/2014/11/Sak-8-R2016-
Strategiplan-2016-2018-vedtatt.pdf

Lokalavdelingenes styringsrett:

• arbeidsprogram

• budsjett



Forslag til budsjett
• Forslag til budsjett bygger på tiltakene foreslått i 

arbeidsprogrammet

• Inntekter fra kurs og konferanser er vår viktigste inntektskilde

• Annonseinntekter til Posisjon er redusert pr nummer

• Antall nummer av Posisjon er redusert fra 6 til 4 nummer per 
år

• Faste utgifter er å drifte sekretariatet, avholde styremøter, 
faste utgifter til trykking av Posisjon, stipend, utgifter i 
tilknyning til kurs og konferanser

• Hva mener dere GeoForum bør bruke inntektene til?

• Vi har 4, 7 millioner i oppsparte midler Hvordan mener dere
disse bør benyttes til medlemmenes beste?



Ny modell for 
medlemskontingent

Behandles på representnatskapsmøtet 2017

Gjeldende fra 2018



Det skal lønne seg å være medlem i 
GeoForum
• Personlig medlemskap

• Bedriftsmedlemskap

Dagens prismodell:

• Personlig medlemskap kr 360 per år
• Personlig medlem ansatt hos bedriftsmedlem kr 290
• Studenter og pensjonister halv pris dvs kr 180

• Bedriftsmedlemskap kr 3 300 per år



Hva er fordelen med å være medlem?

Personlig medlem:
oRedusert deltakeravgift på sentrale arrangement, 

vanligvis kr 500 i rabbatt

oKan søke geomatikkstipendet

o Får nyhetsbrev

oPosisjon og Kart og Plan

oDirekte informasjon om arrangement

oDelta i faglig nettverk gjennom GeoForums
lokalavdelinger



Bedriftsmedlem
Bedriftsmedlemmer:

o Redusert deltakeravgift på kurs og konferanser, vanligvis kr 500

o Gratis stillingsannonse på www.GeoForum.no, og med i nyhetsbrev

o Stillingsannonser på GeoForum.no er forbeholdt
bedriftsmedlemmer

o Rabatt som utstiller på Geomatikkdagene

o Abbonement på Posisjon og Kart og Plan

o Påvikre faglig utvikling

o Delta i faglig nettverk



Medlemsmassen

Medlemskap Antall

Personlig medlemskap 850

Personlige medlemmer ansatt hos bedriftsmedlem 600

Studenter og pensjonister 130

Bedriftsmedlemskap 256

Sum 1 836



Forslag til ny modell

• Større prisforskjell på medlemskontingenten for 
personlig medlemskap /ansatt hos 
bedriftsmedlemskap

• Personlig medlemmer for større rabatt ved 
deltakelse på sentrale arrangement enn ansatte 
hos bedriftsmedlemmer

• Utstilleravgift dekker deltakelse for en person



Hvordan gjøre det attraktivt å være
medlem?

• For bedriftsmedlem?

• For personlig medlem?

• Er flere fordeler viktig?

• Hvordan få flere medlemmer?

• Faglig engasjement bør være den viktigste drivkraften for 
å være medlem

• Hva bør medlemskontingenten for bedriftsmedlem og 
personlig medlem være?

• Medlemskontingenten økte I 2006 med 20 kr



Informasjon fra sekretariatet

Hvilke forventninger har lokalavdelingene til sekretariatet?
• Økt profesjonalitet i alle ledd

Svar fra lokalavdelinger:

• Administrere påmelding, fakturering osv

• Vi får det vi ber om

• Kursansvar? Administrativt ansvar? Bindeledd mellom ulike fagmiljøer? 

• Bra samarbeid i dag. Kursadministrasjon.

• Manglende mulighet til å selv legge ut på nettsidene �

• Sekretariatet utfakturerte 15 lokale arrangement (2015: 21 arrangement)

• Rutiner for fakturering av lokale arrangement



Kart i skolen - fond

Vedtak: Styret går inn for at 
lokalavdelingene får tildelt midler 
etter søknad til opplæring i 
geomatikk for eleve.r
Enkle kriterier utarbeides av 
sekretariatet.


