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Godkjent referat fra Representantskapsmøte i GeoForum 2017 
Representantskapsmøtet ble avholdt på Lillehammer hotell tirsdag 28.3.2017 kl. 1400 – 1630 

1. Velkommen  
Styreleder Steinar Wergeland åpnet representantskapsmøtet og ønsker velkommen 

2. Navneopprop 
Fullmakt fra GeoForum Finnmark og Vestfold var oversendt daglig leder på forhånd. 
Elisabeth Mietinen møtte med fullmakt fra June Breistein. Odd Ane Bakke-Ludviksen 
møtte med fullmakt fra Christopher Dymek. Daglig leder Marianne Meinich foretok 
navneopprop. Følgende representanter deltok på møtet: 

Lokalavdeling Deltaker 1 Deltaker 2 Deltaker 3 Deltaker 4 Stemmer 

Buskerud 
Marius Bjørnsen 
Garnås Siri O. Waage  

Silje Jeanett 
Jørum   3 

Finnmark 
Elisabeth 
Mietinen 

Møtte med 
fullmakt fra June 
Breistein     2 

Hedmark og 
Oppland Jon Opsahl Lars Mæhlum Frode Hansen   3 

Hordaland Jan Erik Førde Torben Jacobsen 
Ingunn 
Thorbergsdottir   3 

Møre og Romsdal Bjørge Stavik Knut Helge Skare     2 

Nordland 
Lars Christian 
Utvik 

Inger Margrete 
Eggen  Vesa Jäntti    3 

Oslo og Akershus Andreas Dyken Ann-Karin Isaksen Kristin Jørum 
Henrik F. 
Mathiesen 4 

Rogaland Bjørn Egil Goa Sissel Førre Heidi A. Birkeland   3 

Sogn og Fjordane Ola Førde Bjørn Inge Fossen     2 

Sørlandet Svein Skagen Karine Gystøl Frode Skjævestad   3 

Telemark Solveig Hagen Geir Johansen     2 

Troms Tommy I. Jenssen 
Janike Marlen 
Rype     2 

Trøndelag 
Bernt Audun 
Strømsli Stian Aune Christian Bonvik   3 

Vestfold 
Odd Arne Bakke-
Ludviksen 

Møtte med 
fullmakt fra 
Christopher 
Dymek     2 

Østfold Espen Danevad Lukas Sleboda     2 

Sum         39 
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Styret Deltakere       Stemmer 

  Steinar Wergeland       1 

  Gro M. Gjervold      1 

  
Kåre W. 
Conradsen      1 

  Andreas Holter      1 

  
Alexander S. 
Nossum      1 

  Heidi Liv Tomren      1 

  
Rune Strand 
Ødegård       1 

Sum         7 
 

Representantskapet består av 46 stemmer og alle stemmene var representert. Av 
disse var 39 fra lokalavdelingene og 7 fra styret.  

I tillegg møtte: 
o Kritisk revisor: Georg Langerak 
o Valgkomité: Ståle Klommestein 
o Faggruppene: Terje Midtbø  
o Fra sekretariat: Kari Raastad og Marianne Meinich 
o Andre tilhørere: 4 personer møtte 

Totalt deltok 55 personer på representantskapsmøtet. 

 
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Styreleder la frem innkallingen og dagsorden til godkjenning og foreslo å endre 
rekkefølgen på behandling av sakene på dagsorden slik at sak 14 flyttes før sak 8 og 
sak 13 flyttes før sak 12.  

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent med styrelederes forslag til endring i 
rekkefølgen på dagsorden. 

4. Valg av ordstyrer og referent 
Styreleder foreslo nestleder Gro M. Gjervold som ordstyrer og styremedlem Heidi Liv 
Tomren som referent.  
 
Vedtak: Ordstyrer og referent ble enstemmig godkjent 
 

5. Årsberetning for 2016 
Daglig leder la frem årsberetningen på vegne av styret.  
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Årsberetningen beskriver GeoForums tilstand og om tiltakene for å nå hovedmålene 
kompetanse, fellesarena og synliggjøring er utført i henhold til vedtatt 
arbeidsprogram. 
 
Hovedpunkter i årsberetningen: 
o GeoForum består av styret, 15 lokalavdelinger, 5 faggrupper og sekretariat 
o GeoForum har ved årsskifte 1 859 medlemmer, herav 1 602 personlige 

medlemmer, 257 bedriftsmedlemmer.  Laveste medlemstall på 10 år 
o Aktiviteter: 

 Innovasjonsprosjektet 
 Økt fagpolitisk aktivitet 
 Rekruttering- og profileringsprosjektet 
 Økt deltakelse ved lokale geomatikkdager 

o 10 kurs/konferanser i 2016 med 1 374 deltakere (2015; 7 kurs/konferanser med 1 
312 deltakere) 

o Organisasjonsutviklingsprosess (OU-prosess) ble igangsatt i 2016 
o Faggruppene Kommunegruppa og Plan- og arealgruppa har slått seg sammen til 

en faggruppe, Faggruppe bygg plan og geodata. 
 

Vedtak: Årsberetningen ble enstemmig godkjent 

6. Årsregnskap og balanse for 2016 
Styremedlem Andreas Holter la frem årsregnskap og balanse for 2016.  
Årets resultat er et overskudd kr 271 165 mot budsjettert overskudd kr 144 850.   
Han kommenterte avvik mellom budsjett og resultat, informerte om størrelsen på 
egenkapital og forklarte balansen. Ett par spørsmål fra salen angående økning i 
kostnader til styremøter. Ordstyrer begrunnet dette med bl.a. arbeidet med OU-
prosessen 
a. Fagrevisors beretning 

Steinar Wergeland leste opp fagrevisors beretning 
b. Kritiske revisors beretning 

Kritisk revisor Georg Langerak leste opp kritiske revisorers beretning 
Ordstyrer anbefalte at regnskapet godkjent 

 
Vedtak: Årsregnskap og balanse for 2016 ble enstemmig godkjent 

 
7. Strategiplan 2016 – 2018  

Ordstyrer Gro M. Gjervold presenterer saken. Strategiplanen ble godkjent i 2016. 
Dette blir derfor en orienteringssak. 

Strategiplanen ble tatt til orientering  
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14.  Ny modell for medlemskontingent  
Saken ble flyttet opp til behandling før sak 8 og må sees i sammenheng med sak 8, 
kontingent. 
Styremedlem Kåre Conradsen presenterte saken:   
 Personer ansatt hos bedriftsmedlemmer får kr 100 i rabatt på deltakeravgift ved 

deltakelse på sentrale arrangement. I dag gis kr 500 i rabatt.  
 Rabatt for personlige medlemmer blir uendret, det vil si kr 500 i rabatt på 

deltakeravgift ved deltakelse på sentrale arrangement. 
 Forslaget gjøres gjeldende fra 2018 
Mange gode innspill fra salen, men ingen konkretisering. Modellen må jobbes videre 
med. Hovedmålsetning: Det må gjøres enda mer attraktivt å være personlig medlem 
 
Vedtak: Forslag til ny modell ble enstemmig vedtatt 

 
8. Kontingent for personlige medlemmer og bedriftsmedlemmer for 2018i

 
Styremedlem Andreas Holter la frem saken. Denne saken er todelt, se sak 14 – ny 
modell for medlemskontingent.  

Styret foreslo følgende økning av medlemskontingent fra 2018:  
Dagens satser i parentes 

 Personlig medlemskap kr 500 per år (kr 360) 
 Personlige medlemmer ansatt hos bedriftsmedlem kr 425 per år (kr 290) 
 Student og bedriftsmedlemskap betaler ½ pris det vil si 250 kr per år (kr 180) 
 Bedriftsmedlemmer kr 4 125 (kr 3 300) 

Tommy I. Jenssen fra GeoForum Troms la frem følgende forslag under møtet: 
 Kontingent for personlig medlem kr 400 
 Kontingent for personlige medlemmer ansatt hos bedriftsmedlemmer kr 350 
 Kontingent for bedriftsmedlemmer kr 5 000 
 Kr 50 per personlige medlemmer overføres til lokalforeningene 
 Kr 100 per bedriftsmedlem overføres til lokalforeningene 
 Student og pensjonist medlemskap medfører ikke overføringer. 

 

Forslaget om at deler av medlemskontingent overføres til lokalforeningene krever 
vedtektsendring av § 2-3 siste ledd der det står at kontingenten tilfaller GeoForum 
sentrale ledd. Vedtektsendringen er ikke meldt som egen sak til 
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representantskapsmøtet. Det stemmes ved håndsopprekking om saken likevel kan 
behandles.  

Vedtak: Representantskapet vedtok med 37 av totalt 47 stemmer at nødvendig 
vedtektsendring gjøres for å muliggjøre en overføring på kr 50,- pr medlem av 
kontingenten til lokalforeningene og kr 100 pr bedriftsmedlem. Endelig formulering 
av § 2-3 må godkjennes på Representantskapsmøtet i 2018 
 
Deretter ble det stemt på GeoForum Troms forslag til satser for 
medlemskontingenten.  
 
Vedtak: GeoForum Troms forslag til nye satser for medlemskontingent ble 
enstemmig vedtatt. 
 

9. Styrets vedtatte arbeidsprogram for 2017 
Styremedlem Kåre Conradsen presenterer arbeidsprogrammet. Dette er en 
orienteringssak. Innspill fra representantskapet: Vi må prioritere GeoForum.no 

Arbeidsprogrammet 2017 ble tatt til orientering 
 

10. Styreleders honorar 
Ordstyrer presenterte saken. Styreleders honorar utgjør i dag 25* rettsgebyret = kr 
26 225,- 
 
Vedtak: Styreleders honorar for 2017 blir kr 26 255,- 

 
11. Styrets vedtatte budsjett for 2017 orienteringssak 

Styremedlem Andreas Holter presenterte styrets vedtatte budsjett. 
Budsjettet legger opp til et underskudd kr 166 500. 
 
Det er utlyst ny stilling for å styrke sekretariatet. Dette fører til økte lønnskostnader 
deler av året. Det er lagt opp til økt inntekter til kurs- og konferansevirksomhet og 
dertil økte varekostnader. 
 
Andreas Holter orienterer om Skatt-Sør sin sak angående tolkning av mva-plikt for 
kurs og konferanser. Dette kan føre til at GeoForum må legge til mva på sin kurs- og 
konferanseavgifter. Saken er ikke avklart, men kan føre til at GeoForum må 
etterbetale mva for kurs og konferanser i 2016. Dette betyr også at det kan få 
konsekvenser for lokalavdelingene. Hvor stort beløp som eventuelt må etterbetales 
er fortidelige å si, men GeoForum får også fradragsrett for betalt mva. 
 
Vedtak: Budsjettet ble enstemmig godkjent 
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13. Forslag til vedtektsendring 

Ble behandlet før sak 12 
Styremedlem Rune Strand Ødegård presenterer forslag til vedtektsendring 
 
Forslag til endring i endring i § 3-2: 
 Endring i rekkefølgen av behandling av saker slik at valg blir siste sak (og siste 

punkt i § 3-2) 
 Behandle andre saker nevnt i innkallingen (h) flyttes til før valget og endres til 

behandle innkomne saker 
 
Forslag til endring av vedtekter i § 3-3:  
 Endres fra: Varamedlemmene velges for 2 år, idet 1 medlem er på valg hvert år. 

Til: Varamedlemmene velges for 2 år.  
 Tilføyes: Ved stemmelikhet gjelder det som møteleder har stemt på. 

Endringene krever 2/3 flertall. Endringer trer i kraft på det tidspunkt 
Representantskapet fastlegger jf vedtektene § 5-2.  
Vedtak: Alle forslagene til vedtektsendringer ble enstemmig vedtatt. 

 
 

12. Valg: 
Sak 12 a - e 

Valgkomitéen ved Ståle Klommestein la frem valgkomiteens forslag på nye 
styremedlemmer, styrets leder, styrets nestleder, varamedlemmer og kritiske 
revisorer, sak 12 a – e. 
 
Ordstyrer forespurte forsamlingen om det forelå benkeforslag. 
Bjørn Egil Goa, GeoForum Rogaland foreslo gjenvalg på Steinar Wergeland som 
styreleder og som styremedlem for to år.  

 
Det stemmes over bruk av håndsopprekning eller skriftlig valg: 15 stemmer for 
håndsopprekning og 29 stemmer for skriftlig valg. 
 
Det stemmes skriftlig over både styreleder og styremedlem for 2 år. 

 
Vedtak: Terje Midtbø ble valgt til styrets leder for 2017 med 35 av totalt 46 stemmer. 
11 stemte for Steinar Wergeland. Terje Midtbø ble valgt inn i styret for to år. 
 
Deretter ble valgkomitéens forslag til ny nestleder, Heidi Liv Tomren, 
styremedlemmer Karoline A. Skaar og Andreas Holter, 1. varamedlem Kirsti Lysaker 
og 2. varamedlem Simen Slotta og kritisk revisor Georg Langerak og John Gran 
enstemmig vedtatt.  
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Sak 12 f – g 
Alexander S. Nossum la fram styrets forslag til valg av fagrevisor og valgkomité:  
Styrets forslag til fagrevisor: Kjell Erik Magnussen, Office Center ADB AS (gjenvalg) 
Styrets forslag til valgkomite: Gro Gjervold, Vegvesenet (ny), June Breistein, 
Kartverket (ny), Heidi A. Birkeland (ny), Rycon AS.  
Det ble gjort oppmerksom på at opprinnelig innstilling til valgkomite ble endret 24. 
mars etter at en i komitéen hadde trukket seg.  
Vedtak: Forslag til fagrevisor og valgkomité ble enstemmig vedtatt 

 
Innspill fra representantskapet om at valgkomiteen tar kontakt med lederne av 
lokalavdelingene når arbeidet med nytt valg starter opp ble godt mottatt. 

 
Etter valget har styret følgende sammensetning: 
Styreleder:  Terje Midtbø, NTNU (ny) 
Nesteleder:  Heidi Liv Tomren, Arendal kommune (ny som nestleder, ikke på 

valg som styremedlem) 
Styremedlemmer:  

Kåre W. Conradsen, Tønsberg kommune (ikke på valg) 
Andreas Holter, Terratec AS (gjenvalgt) 
Alexander S. Nossum, Norkart AS (ikke på valg) 
Karoline Arnfinnsdatter Skaar, Kartverket (ny) 
Rune Strand Ødegård, NTNU Gjørvik (ikke på valg) 

 
Varamedlem: 

1. Kirsti Lysaker, Høgskulen på Vestlandet (gjenvalgt) 
2. Simen Slotta, Kystverket (ny) 

 
 Kritiske revisorer: John Gran, Norkart AS, Georg Langerak, Kartverket Hamar 
 

Styremedlemmer velges for to år, verv som styrets leder og nestleder for ett år. 
Varamedlemmer, kritisk revisorer og fagrevisorer velges for ett år.  

 
 

 
Arendal 06.04.2017 
Heidi Liv Tomren 
Referent 
 

i Kritiske revisorer har vurdert gyldigheten av vedtak i sak 8, Kontingent for personlige medlemmer og 
bedriftsmedlemmer for 2018 
 
Kritiske revisorer uttaler: 
Vi har diskutert saken om vedtektsendringen som ble gjort på årsmøtet uten at den var varslet på forhånd. 
I henhold til GeoForums vedtekter § 4-3 er en av kritisk revisors rolle å påse at vedtektene følges. 
Det er derfor vårt prinsipielle synspunkt at endringen ikke kan tre i kraft før den fremmes på nytt slik vedtektene 
krever, og eventuelt blir vedtatt på neste representantskapsmøte. 
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Vedtektsendringen som ble gjort i dette tilfelle, endrer et prinsipp for en økonomisk samhandling mellom 
GeoForum sentralt og lokalforeningene. Dette taler for en grundigere forberedelse der man får mulighet til å 
diskutere konsekvenser både i GeoForum sentralt og i lokalforeningene før representantskapsmøtet. 
 
Med bakgrunn i kritisk revisors uttalelse ansees vedtaket gjort på representantskapsmøtet i sak 8 som ugyldig. 
Saken ble behandlet i styremøte 8/2017, sak 70/17. Det ble på samme styremøte bestemt at lederkonferansen 
blir arena for diskusjon om medlemskontingenten slik kritiske revisorer foreslår.   


