Referat fra Lederkonferansen 2019

Styreleder Terje Midtbø ønsket velkommen

1. Koordinering av lokale arrangement

Statistikk over medlemsutvikling ble presentert. Inneholdt en del feil, som ble rettet opp og vist på
nytt 10. januar.
•

Faste uker for lokale geomatikkdager? Flere lokalavdelinger har i mars – Sogn og Fjordane,
Troms og Finnmark og Nordland. Vanskelig å flytte på enkelte dager, hotell er bestilt i god
tid. Må ta hensyn til målersesongen og til leverandører. I mars er det vinterferie i forkant og
påfølgende påskeferie. September er også utfordrende på grunn av ferie, det samme med
januar. Rogaland har arrangement i september, det har gått veldig greit med påmeldinger.
o Hvis det er problematisk at sentrale geomatikkdager arrangeres ulike steder hvert år,
må vi kanskje se nærmere på dette
o Kartverket har mange møter i mars, leverandørene har gjerne egne arrangementer i
oktober / november.
o Innspill om at det er tilstrekkelig med lokale geomatikkdager annethvert år, som
Hordaland. At flere lokalavdelinger arrangerer i lag og at hver især kun har ansvar
annethvert eller hvert tredje år. Kan arrangere fagdag i forbindelse med årsmøte
uavhengig av lokale geomatikkdager.
o Koster mer for leverandører å reise til nord og nordvest. Kanskje en ide å se på
rimeligere utstilling i nord enn i sør
o Flere lokalavdelinger har følelse av at utstillere er litt mer påholdne
o Kanskje er det en mulighet at tilgrensende lokalavdelinger arrangerer samme uke,
men ulike dager – for å gjøre det lettere for bl.a utstillere
o Innspill om at vi frem til 2020 jobber for at vi har 6-7 lokale geomatikkdager i året,
annethvert år og at disse arrangeres innen en tidsperiode på noen uker.
o Vi kan ta opp dette med Geomatikkbedriftene. Hva ønsker de av oss – og hva kan de
private gjøre med sine arrangement for å gjøre det lettere for oss som deltakere?
o Spørsmål om når fastsettes datoer for påfølgende års konferanser. Ett år før er en
tommelfingerregel.
o Lokalavdelinger kan se to år frem i tid og vurdere om man kan samarbeide i større
grad, slå sammen konferanser eller samarbeide om datoer med andre
lokalavdelinger og sentrale dager

2. Gruppediskusjon

2.1 VERVING
Først presentasjon fra sekretariatet. I påfølgende plenumsdiskusjon ble det nevnt følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utarbeide en profileringsstandard til bruk ved lokale arrangement – en eller et par pp-slider
Ta en telefon til små kommuner for å verve dem
Flyere til medarbeidere, starte i eget hus
Nå flere byggesaksbehandlere og planleggere
Nyhetsbrev og hjemmeside
Endre fra personlig medlem til «medlem»
Vi bør ha en ambisjon om prosentvis økning i hver lokalavdeling. 5 %?
GeoForum bør ha mer fokus på b-delen i matrikkelen, kan dermed tiltrekke seg flere
byggesaksbehandlere
Mulig med gratis deltakelse for planleggere på våre arrangement om de melder seg inn. Det
vil kanskje ikke være en enorm kostnad
Hver lokalavdeling ser på sine bedriftsmedlemmer og hvor det er potensial for å høste flere
personlige medlemmer
Viktig å fortsette med differensiering av pris på arrangement
Vurdere krav til medlemskap – men at medlemskapet er gratis
Spørreundersøkelse: nye bedriftsmedlemmer for å kartlegge hvorfor de meldte seg inn?

2.2. Standardisering av fagdager
Se gruppenes svar her

Vedtak: Sekretariatet samler forslagene fra alle gruppene, sender ut til lokalavdelingene som skal
prioritere (en til tre) blant temaene og sende tilbake til sekretariatet.

3. Mva
•
•
•
•
•

Gir utfordringer – men også muligheter
Servering 25% mva, overnatting 12% mva. Undervisning / foredrag skal ikke avgiftsberegnes
Unntak ved omsetning under 140.000,- per år, ved omsetning over dette må man levere
momsoppgaver
Ett org.nr er ett skattesubjekt
Statlige foredrag får ikke fradrag for mva

3.1 Momskompensasjon
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Kompensering for kostnader til mva for frivillige organisasjoner
Kan få igjen ca 70 % av all mva man har betalt
Må være registrert i Frivillighetsregisteret og ha registrert vedtektene sine her
Dokumentere frivillig innsats
Søknad må revideres
Gjøres i Altinn
o To modeller for kompensasjon:
o Forenklet: Totale driftskostnader – søknadsbeløp er 7%
o Dokumentert: Basert på reelle mva-kostnader, altså det man har betalt
GeoForum sentralt sender søknad. Søknadsfrist er 1. september
Styreweb er tilrettelagt for dette
Lokallag som arrangerer sammen; mva-grunnlaget deles på to
Må legge mva på overnatting og bespisning

4. Arbeidsprogram
•
•
•
•
•

Arbeidsprogrammet bygger på strategiplan 2019-2021
Tiltak for å nå kjernevirksomhet; kompetanse, fellesarena og synliggjøring
Satsingsområder; nå ut over eget fagmiljø, organisasjonsbygging
Viktig i 2019; Nasjonal geodatastrategi, GeoForum 50 år, forskrift til matrikkelloven,
digitalisering
Gjennomgang av kjernevirksomheten

5. Budsjett
•
•
•
•
•

Gjennomgang
En del usikre poster, pga mva-saken
Innspill: ønske om at alle lokalavdelingene benytter våre navnebånd
Innspill: ønske om en GeoForum genser eller vest
Jubileumsfest med faglig innhold og festmiddag. Underholdning og festskriv. 400.000+ i
utgifter

6. Styreweb
•

Gjennomgang av muligheter

7. Faggruppenes time

Faggruppenes presentasjoner finnes her

8. Regionreform
Utfordringer knyttet til flytting – skal noen som bosetter seg i Viken tilhøre Østfold eller Akershus?
Innspill om at medlemmet bør følge de gamle grensene. Det kan også være en mulighet å endre navn
på lokalavdelingen(e).
Innspill: høre med andre foreninger hvordan de er organisert

Oppsummering
Erfaringsutveksling mellom lokalavdelingene er flyttet fra Lederkonferansen til kvartalvise
skypemøter og fysisk møte f.eks på Geomatikkdagene.
Saker til rep.møtet sendes til styret innen 5. februar.
Takk og vel hjem.

Hønefoss 18.02.19

Sverre Røed-Bottenvann

