
Rapport fra faggruppene
Internasjonal gruppe



Fjorårets 4 viktigste aktiviteter
1. Ivareta GeoForums medlemskapet i internasjonale organisasjoner (FIG, ICA, ISPRS, GI-

Norden) (Vedtektene § 1-2 j) 

Gjøres bl.a. gjennom FIG Norge møtene med Samfunnsutviklerne

Følger opp norsk deltakelse og norske foredrag på internasjonale konferanser

2. Søke å få interesse og deltagelse på internasjonale fora, med særlig vekt på Europa

Spre informasjon gjennom GeoForums hjemmesider og direkte kontakt, 
spesielt viktig ved forestående konferanser I Norden og Europa

3.        Spre resultatet fra internasjonale fagmiljøer til GeoForums medlemmer:

• Månedens foredrag fra FIG kunngjøres på GeoForum.no

• Seminarer og foredrag om internasjonal aktivitet på GeoForums konferanser

4.        Vært aktive med å finne navn på mulige nye delegater til IG og FIG



De viktigste 4 planlagte aktiviteter

1. Ivareta GeoForums medlemskapet i internasjonale organisasjoner (FIG, ICA, 
ISPRS, GI-Norden) (Vedtektene § 1-2 j) 

Gjøres bl.a. gjennom FIG Norge møtene med Samfunnsutviklerne

2.        Søke å få interesse og deltagelse på internasjonale fora, med særlig vekt 
på Europa

Spre informasjon gjennom GeoForums hjemmesider og direkte kontakt

3.        Spre resultatet fra internasjonale fagmiljøer til GeoForums medlemmer:

• Månedens foredrag fra FIG kunngjøres på GeoForum.no
• Det undersøkes også om det er mulighet til å gjøre dette for ICA, ISPRS og 

GI-Norden

• Seminarer og foredrag om internasjonal aktivitet på GeoForums
konferanser

4.        Fremskaffe artikler om internasjonale stillinger/oppgaver til Posisjon og  
hjemmeside



Budsjett for faggruppen
(Alle faggruppene har gitt innspill til eget budsjett . Inntrektene som føres opp her er dermed ut fra innspillet som er gitt)

Inntekter

1. 40 000
Til egen aktivitet eller eventuelt til
konferansedeltakelse

Utgifter

1. 40 000



Er det samarbeid med andre fagmiljø / 
organisasjoner?

Samfunnsutviklerne gjennom FIG Norge



Samarbeid med GeoForum sentralt
Sekretariatet skal ha oversikt over kompetansen i faggruppene slik at 
denne kan nyttes til GeoForums beste.

• Hvordan kan sekretariatet være bindeledd mellom lokalavdelingene og 
faggruppene?

• Ingen fra internasjonal gruppa har tilknytning til lokalavdelingene. 

• Kan det være en ide å informere lokalavdelingene at faggruppa ønsker 
å ha innlegg om internasjonal virksomhet på lokale arrangement.

• Kontakt med styret skjer på ledersamling.

• Internasjonal gruppe ønsker å bli synliggjort gjennom styret og 
styreleders virksomhet.

• Hva kan sekretariatet gjøre for å synlliggjøre faggruppene og deres
arbeid?

Rapporterer til styret. Sverre Røed-Bottenvann er sekretær i gruppa.


