Årsmelding 2016 GeoForum Trøndelag

Styret
GeoForum Trøndelag sitt styre har i perioden bestått av;
Leder:
Bernt Audun Strømsli – Kartverket Trøndelag
Nestleder:
Odin Altin – Norconsult informasjonssystemer
Kasserer:
Torgrim Sund – Nord Universitet
Sekretær:
Stian Aune – Melhus kommune
Styremedlem: Christian Bonvik, Orkdal kommune
Varamedlem: Julia Olsson, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Varamedlem: Elisabeth Vollmo Bjørhusdal – Grong kommune
Valgkomite:

Alf Egil Aaberge – Kartverket Trondheim
Kristine Stenvik – Norconsult informasjonssystemer

Revisor:

Sverre Fjellheim – Åfjord kommune

Medlemmer
Ved utgangen av 2016 hadde GeoForum Trøndelag 162 medlemmer. Dette er en nedgang på
29 medlemmer fra 2015.
Medlemstallet fordeler seg slik:






34 (35) bedriftsmedlemmer
9 (10) pensjonister
108 (133) personlige medlemmer
10 (11) studentmedlemmer
1 (1) æresmedlemmer

Tall i ( ) viser status 2015

Møter/ representasjon
Det er i perioden avholdt 6 styremøter, to med fysisk oppmøte og fire via video/ tlf.
Varamedlemmer har blitt innkalt til alle styremøter og har bidratt på lik linje med resten av
styremedlemmene.
På GeoForum sitt representantskapsmøte under sentrale geomatikkdager deltok
lokalavdelingen med to representanter, Odin Altin og Bernt Audun Strømsli. Samme
personer deltok også på selve konferansen.
Styret har fungert som komité for planlegging og praktisk gjennomføring av lokale
geomatikkdager 2017. Det faglige programmet har blitt planlagt av egen komité, bestående
av; Roy Svarliaunet (Geodata), Jan Erik Domaas (Terratec), Anna Bjørken (NIBIO), Jarle
Rennan (Inderøy kommune), Bjørn Ketil Hovin (Melhus kommune), Lars Ove Lehn
(Kartverket) og Bernt Audun Strømsli (Kartverket).

Årsmøte
Det ble avholdt årsmøte 2016 på lokale geomatikkdager Trøndelag på Værnes. Saker var
gjennomgang av årsmelding, økonomi/ regnskap og valg.

Økonomi
GeoForum Trøndelag har en solid økonomi. Egenkapitalen har over noen år blitt redusert, ut
fra styrets ønske. Styret mener at egenkapitalen nå har en ønsket størrelse. Dette slik at man
kan forskuttere utlegg i forbindelse med arrangement.
Ved utgangen av 2016 hadde GeoForum Trøndelag en egenkapital på kr 232 441,22. Dette gir
et resultat for 2016 på – 31 234,04 mot et budsjettert resultat på kr -83 500.000.

Stipend
Det kom ikke inn søknad om stipend fra lokalavdelingens medlemmer i 2016.

Arrangement
Lokale geomatikkdager Trøndelag 2016
Lokale geomatikkdager 2016 ble arrangert på Scandic Hell hotel tirsdag 26. – onsdag 27.
januar, med til sammen 112 deltagere.
Leica Geosystems AS ble kåret til beste utstiller på konferansen.

Fagdag seksjonering
Fagdagen ble arrangert i samarbeid med Tekna mandag 11 april på Værnes, med 58
deltagere.

GIS-dagen 2016
Den internasjonale GIS-dagen ble den 16. november markert med fagdag for geofagelever fra
videregående skoler i Tronheimsregionen. Fagdagen ble arrangert i tett samarbeid med
GeoForum Trøndelag, Kartverket Trondheim, Geofagnettverket (lærere), Sør-Trøndelag
Fylkeskommune, NGU og Norconsult Informasjonssystemer. Til sammen deltok det 120
elever pluss lærere.

Ikke gjennomførte arrangement
GeoForum Trøndelag hadde i sin virksomhetsplan ønske om å arrangere en fagdag innenfor
tema knyttet til utmark og landbruksforvaltning. I påvente på bedre tilrettelagte øvingsdata
og lokale for fagdagen, er denne overført til virksomhetsplan for 2017. Videre hadde vi et
stort ønske om å markere GIS – dagen også i Nord-Trøndelag.
Æresmedlemmer
I 2015 ble Edel Lundemo oppnevnt som GeoForum Trøndelags første æresmedlem. Det er
ikke blitt nominert eller vurdert oppnevnelse av nye æresmedlemmer etter det.

Virksomhetsplan 2017
 Arrangere fagdag knyttet til utmark og landbruksforvaltning
o Sted: Steinkjer
o Tid: våren 2017
 Markere GIS – dagen
o Sted: Trondheim og Steinkjer
o Tid: November 2017
 Planlegge Lokale geomatikkdager 2018
o Tid: Januar 2018

