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Innledning

• GeoForum skal ha høy profesjonalitet i alle ledd av organisasjonen. 
Dette er like viktig for medlemmene som for GeoForums ansatte og 
GeoForums styre.

• Årsaken til at styret, gjennom arbeidsutvalget (AU), har valgt å 
utarbeide dette dokumentet ligger i behovet for en tydeligere 
avklaring av roller og oppgavefordeling. Dokumentet tar 
utgangspunkt i GeoForums vedtekter. 

• Alle funksjoner i GeoForum, med unntak av ansatte i sekretariatet, 
er basert på frivillighet. Styret anser dette dokumentet som et 
bidrag til å kunne opptre ryddig og effektivt også i forhold til det 
frivillige arbeidet som legges ned i organisasjonen.

• Dokumentet skal brukes som et styringsdokument, et oppslagsverk 
til bruk for GeoForums styre og sekretariat. Det er ment å være 
dynamisk i den forstand at endringer over tid skal gjenspeiles og 
dokumentet bør være gjenstand for revidering.
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Organisasjonskart

Representantskapet 
§3-2

Sekretariat

Lokalforeningene
§3-4 

Styret
§3-3

Arbeidsutvalg
§3-3 

Faggruppene
§3—3 G

Valgkomite
§3-3 og §5-1 

Daglig leder

Forskning og Utdanning
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Åpne data/G IT ?
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Kritiske revisorer
§§4-2, 4-3 og 5-1 
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§4-2 
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Vi anser disse elementene som de viktigste

1. Representantskapet, vårt øverste organ, velger styret med varamedlemmer i 
GeoForum, (§ 3-2). Styret fremlegger for representantskapet årsberetning, 
årsregnskap (med fagrevisor og kritisk revisors beretning), strategiplan, orientering 
om styrets vedtatte budsjett og styrets vedtatte arbeidsprogram, forslag til 
medlemskontingent, styreleders honorar   samt forslag til fagrevisor og valgkomite.

2. Representantskapet velger valgkomite (§ 3-2, j), valgkomiteen (§5-1) fremlegger 
forslag til valg på styret, styrets leder, nestleder, varamedlemmer og kritisk revisor.

3. Styret velger 3. medlem i AU, vedtektene bestemmer sammensetningen av AU, 
styreleder og nestleder velges av representantskapet. AU får sitt mandat og 
fullmakter fra styret. AU rapporterer alle saker til styret.

4. GeoForum har et sekretariat (§3-3) som ledes av daglig leder. Daglig leder får sine 
instrukser og fullmakter fra styret. Daglig leder ansettes av styret.

5. Lokalforeningene velger sine delegater til representantskapet, antallet delegater er 
avhengig av antallet personlige medlemmer. Lokalforeningene er for øvrig omfattet 
av GeoForum sine vedtekter og har i tillegg egne vedtekter og egne styrer. 
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6. Styret skal nedsette faggrupper og oppnevne medlemmer til disse (§ 3-3, 
g).

7. Daglig leder og sekretariatet har den daglige kontakt med og oppfølging av 
faggruppene.

8. Daglig leder og sekretariatet har den daglige kontakt med og oppfølging av 
lokalavdelingene.

9. Lokalforeningene og faggruppene har ett felles forum via 
lederkonferansen.

10.Fagrevisor velges av representantskapet (§4-2). Fagrevisor reviderer 
årsregnskapet som legges fram representantskapet.

11.Fagrevisor reviderer årsregnskapet som legges fram for styret.
12.Kritiske revisorer velges av representantskapet (§4-2). Kritiske revisorer 

legger fram sin årsrapport for representantskapet.
13.Kritiske revisorer påser at styret følger vedtektene, representantskapets 

vedtak og intensjoner. 
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Diskusjonsgrunnlag 
organisasjon

• Roller, forventninger og oppgavefordeling for funksjonene våre
• Styreleder – styret

• Styret – AU

• Styreleder – daglig leder

• Styret – daglig leder

• Daglig leder – sekretariat

• Ønsket samhandling mellom lokalforeninger og sentrale styret/sekretariatet? 
– Har vi god nok forståelse av / er det godt nok definert hva som er ønsket samhandling?

– Er det forskjeller mellom lokalforeningene? I så fall, hva er årsaken til dette og hva kan gjøres med 
det? 

• Faggrupper (Det er nedfelt i vedtektene at vi skal ha faggrupper, men ikke hvilke.) 
– Hvilke faggrupper skal vi ha? 

– Hvilken sammensetning skal faggruppene ha? 

– Har vi gode nok beskrivelser av mandat og forventninger  til hver enkelt faggruppe? 

– Forslag til mal for beskrivelse av faggruppene basert på innspill fra av Marianne.

• Sekretariat/daglig leder – lokalavdelinger
• Sekretariat/daglig leder – faggrupper
• Styret /styreleder – lokalavdelinger
• Styret/styreleder - faggrupper
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2.9 Styret 2.9 Styret 2.9 Styret 2.9 Styret –––– faggrupperfaggrupperfaggrupperfaggrupper

• Styret etablerer faggrupper iht. vedtektene
• Styret skal forankre tiltak i arbeidsprogrammet i faggruppene
• Styret skal bidra til å synliggjøre faggruppenes arbeid
• Styret skal bidra til faglig utveksling mellom faggruppene og lokalavdelingene
• Styret skal bidra til ressursutveksling mellom faggruppene og 

lokalavdelingene
• Faggruppene er rådgivende organ for styret i faglige og fagpolitiske saker
• Faggruppene skal utføre de tiltak de er tildelt i arbeidsprogrammet
• Faggruppene skal rapportere til styret gjennom arbeidsprogrammet
• Faggruppen skal være representert på lederkonferansen
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2.6 Sekretariat/daglig leder 2.6 Sekretariat/daglig leder 2.6 Sekretariat/daglig leder 2.6 Sekretariat/daglig leder –––– lokalavdelingerlokalavdelingerlokalavdelingerlokalavdelinger
• Lokalavdelingene skal fremme GeoForums formål lokalt
• Lokalavdelingene skal drive aktiviteter lokalt, med 

GeoForum sentralt som støttespiller
• Lokalavdelingene skal være en integrert del av 

organisasjonen
• Lokalavdelingene engasjerer seg i faglige innspill
• Lokalavdelingene engasjerer seg i styrets strategiske valg, 

budsjett og arbeidsprogram
• Sekretariatet avklarer lokalavdelingenes behov for bistand 
• Lokalavdelingene deltar på årlig lederkonferanse
• Lokalavdelingene informerer om sine erfaringer og 

aktiviteter  
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2.7 Sekretariat/daglig leder 2.7 Sekretariat/daglig leder 2.7 Sekretariat/daglig leder 2.7 Sekretariat/daglig leder –––– faggrupperfaggrupperfaggrupperfaggrupper
• Faggruppene skal fremme GeoForums formål innen sine 

fagområder 
• Sekretariatet har sekretariatfunksjonen i faggruppene
• Sekretariatet skal følge opp faggruppene  
• Sekretariatet skal være bindeledd mellom 

lokalavdelingene og faggruppene
• Sekretariatet skal ha oversikt over kompetansen slik at 

denne kan nyttes til GeoForums beste
• Daglig leder skal følge opp vedtak og føringer gitt av 

faggruppene.
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Diskusjonsgrunnlag 
organisasjon

• Felles utfordring
– Hvordan dra i samme retning?

– Utnytte kompetanse på tvers faggruppe, lokalforening, sekretariat, 
styret

– Framstå som ett GeoForum

• Er det attraktivt å sitte i Geoforums styre? 
– Hva må til for at det skal være attraktivt, både nå og framover?

• Er det attraktivt å sitte i lokalforeningenes styre?  
– Hva må til for at det skal være attraktivt, både nå og framover?

• Er det attraktivt å være med i en faggruppe? 
– Hva må til for at det skal være attraktivt, både nå og framover? 
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