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Innkalling til Representantskapsmøtet 2018
Det innkalles med dette til Representantskapsmøte 2018 i GeoForum.
Møtet avholdes tirsdag 13. mars kl. 14.00–15.30 på Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, 4021
Stavanger, møterom Share, 2. etasje.
GeoForums øverste myndighet er representantskapet. Dette består av GeoForums styre 7
stemmer, og representanter fra lokalavdelingene 39 stemmer – totalt 46 stemmer.
Medlemstallet pr 1.1.2018 benyttes som grunnlag for fordelingen av representanter fra
lokalavdelingene. Oversikt over antall representanter for hver lokalavdeling:
GeoForum Buskerud
GeoForum Finnmark
GeoForum Hedmark og Oppland
GeoForum Hordaland
GeoForum Møre og Romsdal
GeoForum Nordland
GeoForum Oslo og Akershus
GeoForum Rogaland
GeoForum Sogn og Fjordane
GeoForum Sørlandet
GeoForum Telemark
GeoForum Troms
GeoForum Trøndelag
GeoForum Vestfold
GeoForum Østfold
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Det er gratis deltagelse på Geomatikkdagene for lokalavdelingenes representanter den 13. mars
(eks. utstillerens aften).
Lokalavdelingenes representanter kan stemme med skriftlig fullmakt innenfor det stemmetall
avdelingen har. Det er kun personlige medlemmer som kan gi fullmakt.
GeoForum dekker reiseutgiftene knyttet til representantskapsmøtet for alle representanter fra
lokalavdelingene. Reiseregninger må være oss i hende senest 31. juni 2018.

Påmelding til representantskapsmøtet skjer ved samme påmeldingsskjema som til
Geomatikkdagene 2018. Det er egne avkryssing for dere som er representanter på
representantskapsmøtet. Link til påmeldingsskjema:
https://geoforum.pameldingssystem.no/geomatikkdagene-1
Påmeldingsfrist er 27. februar for representanter som kun skal delta på Representantskapsmøtet
den 13. mars uten overnatting. Minner om at påmeldingsfristen for deltakelse på
Geomatikkdagene er allerede 13. februar. Vi har alltid plass til flere deltakere men ber om at
dere melder dere på innen mandag 19. februar for å sikre overnatting på konferansehotellet.
Praktisk informasjon
Representanter som ønsker å delta på hele konferansen betaler kr 3 800,- eks. overnatting. Husk
å oppgi mottaker av faktura i kommentarfeltet i påmeldingsskjema hvis faktura skal sendes til
andre enn din arbeidsgiver. GeoForum dekker overnatting fra dagen før for de som ikke når
Representantskapsmøtet kl. 1400 den 13. mars. Gi beskjed hvis dere ønsker at sekretariatet skal
bestille reise.

Lederne av GeoForums faggrupper inviteres som observatører.
Representantskapsmøtet er åpent for tilhørere.
Vel møtt!

Vennlig hilsen
Marianne Meinich (sign)
Daglig leder GeoForum
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