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Styret har bestått av:
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Siv Byfuglien, Etnedal kommune
Thomas Johnsen, Norkart
Kari Anne Midtvold, Statens vegvesen
Anita Høie, Kartverket Hamar
Bård Nysveen, Gjøvik kommune
Frode Faraas, Forsvarsbygg
Magnus Clausen, Stange kommune

Valgkomité og revisor
Medlem valgkomité
Medlem valgkomité
Revisor
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Jon Opsahl, Jordskifteretten
Kristin Lierstuen, Elverum kommune
Ole Holth, Kartverket

Arrangement
I 2019 er det gjennomført følgende arrangement:
Hva

Hvor

Når

Antall deltakere

GeoAnalyse workshop

Honne konferansesenter

23.-25. januar

20

Lokale geomatikkdager

Honne konferansesenter

5.-6. februar

105

Fagdag- Plan, bygg og
oppmåling
Planseminar

Statens vegvesen,
Lillehammer
Grand Hotell, Gjøvik

27. mai

124

24.-25. september

102

GIS-dagen for 2018 ble markert i samarbeid med NTNU i januar 2019. Vi klarte ikke
å få til et tilsvarende samarbeid for 2019, så da ble ikke GIS-dagen markert i vår regi.
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Styremøter
Det har vært avholdt 7 ordinære styremøter i 2019. I tillegg har vi hatt noen
Skype-møter i forbindelse med forberedelser til arrangement. Møtene er
avholdt i lokaler hos flere av medlemmene i styret.
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Representasjon fra GeoForum Hedmark og Oppland i 2019
Jon Opsahl deltok på Lederkonferansen i Oslo i januar 2019, og med fullmakter fra
styret på ekstraordinært Representantskapsmøte ved samme arrangement.
Geoforum Hedmark og Oppland kunne delta på Representantskapsmøtet 2018 med 3
medlemmer. Møtet ble avholdt i forbindelse med sentrale Geomatikkdager på
Sundvolden hotell 2.april, og fra avdelingen var Siv Byfuglien, Anita Høie og Bjørn
Gustavsen til stede.

Medlemmer fra GeoForum Hedmark og Oppland har deltatt i flere av GeoForums
arrangementer i 2019.
Geoforum feiret 50-års jubileum i Oslo den 5.juni, og tre medlemmer fra vår
lokalavdeling var påmeldt til arrangementet.
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Aktivitet
Geoforum Hedmark og Oppland har opprettholdt et stort aktivitetsnivå i også i
2019, med tre vellykkede arrangementer over flere dager. I tillegg arrangerte vi
en fagdag med ca 100 deltakere.
Vi har relativt høyt medlemstall sammenlignet med andre lokalavdelinger, og
stor deltakelse på arrangementer. Dette gjør at vi har god mulighet til å oppnå
formålet med foreningen, som er å synliggjøre geomatikkfagenes betydning i
samfunnet, og være en fellesarena for medlemmer og andre innen
geomatikkfaget.
Lokalforeningen har over flere år hatt god økonomi, og arrangementene er
forsøkt priset med sikte på å unngå store overskudd. Deltakeravgiftene er forsøkt
holdt på et lavt nivå, og studenter og pensjonister har fått gratis deltakelse på
dagsbesøk på Lokale geomatikkdager.
Geoforum Hedmark og Oppland søker i flere sammenhenger et samarbeid med
NTNU på Gjøvik. I år fikk vi henvendelse fra noen geomatikkstudenter som
ønsket sponsing av skolegensere mot noe reklame. Vi sponset studentene med kr.
3000,-, og mottok gode tips og bilde i retur.
Geoforum Hedmark og Oppland søkte også i 2019 om tilskuddsmidler fra
Kommunal og moderniseringsdepartementets ordning «Lokal kompetanse innen
plan, kart og geodata», og fikk tildelt kr. 75.000,-. Dette ble også i år benyttet
ved å arrangere et todagers planseminar i september, primært for kommunale
saksbehandlere. Deltakeravgiftene var lave, og deltakelsen var over all
forventning. Vi anser arrangementet for vellykket, og tror lav deltakeravgift er av
stor betydning for om mange har mulighet for å delta på slike seminarer.
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Medlemmer
Medlemstallene er tatt ut ved utgangen av året, og fordelingen ser slik ut:
2019

2018

228
176

209
160

Bedrift

21

19

Student

20

21

Pensjonist

11

9

Medlemstype
Totalt antall medlemmer
Personlig

Etnedal 14.01.20
Siv Byfuglien, leder

