Referat styremøte i GeoForum Finnmark 15. august 2016

Referat – styremøte - telefonmøte 15.08.2016
Dato: 15. august
Tid: 1115 - 12
Sted: Lync
Tilstede: June Breistein (møteleder) - Kartverket Vadsø,
Egil Ramberg, Elisabeth Mietinen, Ketil Kristensen - Sør-Varanger kommune,
Steinar Ittelin (referent) - Vadsø kommune.
Møtet skulle startet kl 10.00 men pga tekniske problemer ble møtestart kl 11.05 og
avsluttet kl 12.00.

Sak 1 Status økonomi – v/ Egil
Angående avklaring med Anita Kjellmann og GeoForum Troms om regnskapet
2015.
Egil: Ikke noe nytt om saken. Oppgjøret fra GF Troms er ikke kommet ennå.

Sak 2 Status registrering i Brønnøysundregisteret – v/ June
June får nødvendig informasjon fra styremedlemmene og ordner registreringen så
snart som mulig.
Leder og kasserer skal ha tilgang til GF Finnmarks konto.
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Resultat spørreundersøkelse v/ June
Bakgrunnen er at GeoForum Troms har gjort følgende vedtak:
Forespørsel om å arrangere felles geomatikkdager for Troms og Finnmark i
Tromsø i 2017 sendes til styret i GeoForum Finnmark til vurdering.
June gjennomgikk resultatet av spørreundersøkelsen på Internett der
medlemmene i GeoForum Finnmark og kommunene ble spurt om hva de ønsker.
Ganske entydig fra de 15 respondentene (hvorav 11 er medlemmer i GFF) at de
ønsker fortsatt samarbeid med GF Troms.11 ville ha samarbeid mens 4 ville ha
egne fylkessamlinger.
Styret melder også til GF Troms at det er OK med felles kartdager i Tromsø 2017.
Vi ønsker å være med i programkomiteen.
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Status Fagdag – Tinglysing i Lakselv 6. oktober v/ June
Fordeling av arbeidsoppgaver m.m.
Det meste er ordnet, så det er ikke så mye gjenstående arbeid for styret.
Egil ordner en gave til foredragsholderne.
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Hvordan rekruttere flere medlemmer til GF Finnmark? v/ Ketil
Pr i dag er det flere spørsmål enn tiltak:
 Hvorfor driver vi med bedriftsmedlemmer / hva er vitsen med
bedriftsmedlemskap kontra personlig medlemskap?
Som bedriftsmedlem er du støttemedlem,dvs man kan ikke være med i styret,
eller få rabatter.


Vi må synliggjøre hva som er fordeler med personlig medlemskap, f.eks
rabatter.



Vi må finne en måte å synliggjøre medlemsfordeler – være en del av
nettverket /bygge opp et attraktivt nettverk.



På arrangementer kan vi dele ut medlems-faktura.
Ha en merkbar /markant prisforskjell for medlemmer kontra ikke-medlemmer.

Veien videre
Ketil sørger for en bunke fakturaer som fylles ut i forkant av arrangement.
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Eventuelt
Dato for neste styremøte: Vi avventer til vi vet mer om opplegg/framgangsmåte
mht. felles kartdager 2017 i Tromsø. June innkaller til neste møte når dette er
avklart.

