
 
 
 

GeoForum Buskerud (GB) 
 
 

Vedtekter 
 
Vedtatt på stiftelsesmøte 11. desember 1980. Endringer vedtatt på årsmøte 18. januar 1983, 
20. januar 1987, 4. mars 1991 og 20. januar 2000. 
 
1) GeoForum Buskerud er en lokalforening tilsluttet Geoforum. 
 
2) GeoForum Buskerud har til formål å arbeide for en bedre kontakt mellom kart- og 
oppmålingsfagenes utøvere, å spre kjennskap til og øke interesse og forståelse for emner 
innen kart- og oppmåling. 
 
3) Formålene søkes fremmet gjennom arrangement av møter med faglig foredrag, diskusjoner 
og konferanser. Møtene arrangeres først og fremst som medlemsmøte/årsmøte, men kan også 
arrangeres som åpne møter hvis styret finner det hensiktsmessig. 
 
 
4) Som medlemmer kan opptas alle som i sitt daglige arbeid er knyttet til oppmåling og 
kartlegging, er kartbrukere eller som følge av utdannelse, stilling eller tidligere virksomhet 
naturlig hører hjemme i foreningen. 
 
5) Medlemskontigenten fastsettes av årsmøte i GeoForum Buskerud. 
 
6) Styret velges av årsmøtet blant lokalavdelingens personlige medlemmer. Styret skal som et 
minimum bestå av leder, nestleder, kasserer og sekretær og to varamedlemmer. Bortsett fra 
lederen, som er valgt direkte av årsmøtet, konstituerer styret seg selv. Styremedlemmene 
velges for to år slik at to medlemmer er på valg hvert år. Styrets leder velges for ett år. 
Varamedlemmer til styret velges for ett år. Styret ivaretar lokalavdelingens daglige 
virksomhet. 
 
7) Årsmøtet holdes innen utgangen av mars måned. Dagsorden er: 
 
 1. Årsberetning 
 2. Regnskap 
 3. Fastsettelse av kontigent 
 4. Valg 
 5. Årsmøtesaker 
 
Innkallelse skal skje med minst 14 dagers varsel. 
Forslag til saker som ønskes tatt opp som egen post på årsmøtet, må være styret i hende før 1. 
januar. 
 
8) Forandringer eller tilføyelser i vedtektene gjøres på ordinært årsmøte og må vedtas med 
minst totredjedels flertall. 



 
9) Forslag om oppløsning behandles som vedtektsforandring og må vedtas med minst 
totredjedels flertall av to ordinære årsmøter i rekkefølge. Ved oppløsning tilfaller foreningens 
midler GeoForum. 


