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Fjorårets viktigste aktiviteter

1. Lokale geomatikkdager 2016
- Elverum, 16. – 17. februar
- Ca 100 deltagere

2. Fagdag i Det offentlige kartgrunnlaget (DOK)

- 7. September

- 55 deltagere

3. Workshop i GIS-analyse (3 dager)
- 24 deltagere

4. Initiativ til høyere studentdeltagelse på våre arrangementer



De 4444 viktigste planlagte aktiviteter

1. Sentrale geomatikkdager (i vår region)

2. Fagdag: Datafangst i felt med mobile løsninger

3. Fagdag: Bruk av 3D og BIM i planlegging

4. Fagdag: innsamling og forvaltning av
ledningsdata



Lokale geomatikkdager

• Ingen lokale kartdager i 2017.

• Sentrale geomatikkdager arrangeres i vår region.

• Vi oppfordrer lokale medlemmer til å delta.

• Vi sponser lokale medlemmer med 2000,- på 
totalpakken



Budsjett for lokalavdelingen (ikke vedtatt)

Inntekter

1. Fagdager: 45.000,-

2. Refusjon: 17.000,-

Lokalforeningen har en generelt god 
økonomi. Et fokus for 2017 er å bruke
litt mer av overskuddet til å støtte lokal
deltagelse på sentrale geomatikkdager.

Utgifter

1. Stipendbidrag: 2.000,-

2. Stipend lokale medl. 50.000,-

3. Diverse 2.000,-



Er det samarbeid med andre fagmiljø / organisasjoner?

Ingen formaliserte samarbeid.

Vi har et viktig studiested innen vår region (NTNU Gjøvik) og 
ønsker å lage en relasjon mellom studentene der og Geoforum.

Konkret tiltak: Arrangere fagdag i 3D og BIM på Gjøvik.

Samarbeid og god dialog med Kartverket og andre etater



Samarbeid med GeoForum sentralt
Kurs, fagdager og konferanser

• Hva kan kjøres flere steder i landet?
• GeoAnalyse Workshop over flere dager

• Hva kan kjøres lokalt?
• Temadager om evt. ny kunnskap og teknologi?

• Hva kan GeoForum sentralt bidra med i lokalavdelingen?
• Informere selv om hva de kan bidra med
• Administrasjon knyttet til konferanser
• La lokalavdelinger få skrivetilgang på eget nettsted
• Informere lokalavdelinger om interessante 

dager/arrangement/foredrag andre steder i landet (som resultat av 
den planlagte ringerunden etter arrangement)

• Felles kalender for alle relevante konferanser og fagdager
• Etablere uformell kommunikasjonsplass på sosiale medier.


