Godkjent referat fra møte med lokalavdelingsledere
10. september kl. 0900 – 1040, Skype for Business
Tilstede: Andreas Dyken, Elisabeth Mietinen, Kåre Conradsen, Lars Christian U. Nilsen, Bjørge Stavik,
Ingunn Maria Thorbergsdottir, Siv Byfuglien og Marianne Meinich (sekretær)
Tommy Jenssen og Marius Bjørnsen Garnås var til stede på deler av møte.

Saksliste:
a. Referat fra forrige møte
Vedtak: Ingen merknader, ble godkjent.
b. GeoForum blir 50 år i 2019
GeoForum blir 50 år den 30. mai 2019. Siden dette faller på Kr. Himmelfartsdag blir
markeringen i juni – dato ikke fastlagt. Det tas sikte på en markering for tillitsvalgte
og gjester med faglig innehold på dagen, festmiddag på kvelden. Dagen markeres i
Oslo. Symbolsk sum for deltakelse.
Lokalavdelingene oppfordres med å komme med innspill til markering av jubileet.
c. Vervekampanje
a. Hvordan involvere lokalavdelingene?
b. Vervepremie
c. Forslag til ny medlemsfordel for bedriftsmedlemmer:
o En ansatt fra hvert bedriftsmedlem kan delta gratis første dagen på sentrale
geomatikkdager eller lokale geomatikkdager
Kan føre til flere deltakere som også deltar på hele arrangementet
Tilbakemeldinger i møte
a. Innspill:
o Må gjøre det attraktivt for bedrifter å få personlige medlemmer
o Arena for verving kan være lokale geomatikkdager eller andre lokale
arrangement.
o Det må utarbeides en prispolitikk med lavterskel for å melde seg inn som
personlig medlem – f.eks gratis medlem ut året / ½ året avhengig om de
melder seg inn i forbindelse med lokale arrangement vår eller høst.
Sekretariatet kan sende ut medlemskontingent til nye medlemmer etter
avtale med lokalavdelingene – f.eks etter ½ års «prøvemedlemskap».
o Informasjon om fordeler med personlig medlemskap sendes ut før
publisering av lokale arrangement. Sekretariatet kan vær behjelpelig med
utforming av standardtekst.
b. Vervepremie må til, som f.eks. Flax-lodd som er enkelt håndterbart for sekretariatet.
c. Konsekvens av forslaget ble også presentert under møte ut fra erfaringstall fra
deltakelse på lokale geomatikkdager. Lokalavdelingene har ulike prismodeller for
utstiller; eksempelvis pris for utstillere inkl. en utstiller full deltakelse inkl. opphold.

o
o
o

Inntekter fra lokale geomatikkdager er med å bære lokalavdelingene
økonomisk
Bør det gis kompensasjon for hva tiltaket vil koste?
Det må legges frem en grundigere grunnlag som viser konsekvensene

d. GIS-dagen 14. november
a. Søkbare midler fra eget fond
b. Opplegg – forventninger til sekretariatet
Marianne orienterte:
o Det finnes et Kart i skolen-fond som lokalavdelingene kan søke om til
arrangement på skoler i forbindelse med GIS-dagen eller andre dager.
Søknaden sendes til Marianne og søknadene behandles fortløpende.
Forventninger fra sekretariatet:
o Lokalavdelingene ønsker reklamemateriell som de kan dele ut.
o Ferdig PP-presentasjon som kan benyttes

e. Informasjon fra sekretariatet:
• Søkbare midler for lokalavdelingene
o Retningslinjer er utarbeidet, sendes lokalavdelingene
• Rutiner for planlegging og gjennomføring av lokale arrangement er utearbeidet
o Sekratariatet har utarbeidet rutiner og maler, lagret på nettsidene under
fanen lokalavdelingene: http://geoforum.no/lokalavdelinger/ressurser-forlokalavdelingene/
o Lokalavdelingene gir tilbakemelding om forslag til forbedringer
• StyreWEB – nytt medlemsregister
o Status: Lokalavdelingene får tilgang og opplæring. Mer informasjon kommer.
• Lederkonferansen 9.-10. januar i Oslo
o Organisasjonsbygging er ett av satsingsområdene i strategiplan fra 2019
Link til strategiplan: http://wpstatic.idium.no/geoforum.no/2018/02/Sak-7R2018-Strategiplan-2019-2021.pdf
Forslag til tema:
o StyreWEB
o Lokale geomatikkdager, tidspunkt
o Ikke for mange tema – det kan fort bli for hektisk. Viktig å ha nok tid
til å snakke sammen.
f. Samarbeid om program til lokale geomatikkdager
g. Erfaringsutveksling fra lokalavdelingene
h. Eventuelt
• Neste møte 27.11 kl. 0900 1030 på Skype

Marianne Meinich
Hønefoss 3. oktober 2018

