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NYTT STYRE VALGT PÅ REP.MØTET 17.03.15

» Steinar Wergeland, Kartverket (gjenvalgt som leder)
» Gro Gjervold, Statens vegvesen (gjenvalgt)
» Alexander Salveson Nossum, Norkart
» Kåre Conradsen, Tønsberg kommune
» Rune Strand Ødegård, Høgskolen i Gjøvik
» Heidi Liv Tomren, Arendal kommune
» Andreas Holter, TerraTec (ny)

» Vara: Anne Gøril Aas (Miljødirektoratet) og Erik Landsnes (NOIS)



»Den første store oppgaven det nye styret skal i gang 
med, er ny strategiplan. Strategiplanen vi arbeider etter 
per i dag går ut 2015.

»Ny strategiplan skal gjelde for 2016 til 2018
»Legger premissene for sekretariatets arbeid
»Vi har et styre som setter ambisiøse mål for inntjening



ØKONOMI

»Resultat for 2014 var et underskudd på kr 398 233 
»Budsjettert underskudd var kr 718 500
»Avvik: Lavere kostnader til drift enn budsjettert, til tross 

for store utgifter som nye nettsider og ny serverløsning
»Egenkapitalen ved årsskiftet var kr 4 007 168, mens 

året før kr 4 405 401



MEDLEMMER

»GeoForum besto ved årsskiftet 2014/2015 av 15 
lokalforeninger med til sammen 2 028 medlemmer 

»1 775 personlige og 253 bedriftsmedlemmer
»Laveste medlemstall siden 2009
»406 medlemmer svarte på medlemsundersøkelsen i 

2014
»Informasjon om og mulighet til å delta på lokale kurs og 

konferanser er oppgitt som viktigste grunn 73 %, 
informasjon om sentrale kurs 52 %



NYHETER



KURS OG KONFERANSER

» Totalt hadde GeoForum sentralt og lokalt hatt 3 837 deltakere på 
sine arrangement i 2014

» Lokalavdelingene har samlet hatt 62 % av deltakerne, GeoForum
sentralt 38 %

» Sentralt ble det i 2014 gjennomført 10 kurs/konferanser med til 
sammen 1 449 deltakere. (Tilsvarende tall i 2013 var 14 / 1 518)

» Har allerede arrangert X, Y og Z og Stikningskonferansen
» 17.-19. mars ble Geomatikkdagene arrangert, for 45. gang. 

Lillehammer var konferanseby, som i 2012



KURS OG KONFERANSER

»13.-14. oktober arrangeres Den Kloke Tegning på 
Fornebu

»18.-19. november arrangeres Geodesi- og 
hydrografidagene på Sundvollen

»I november eller desember skal GeoKlar – Nasjonal 
beredskapskonferanse arrangeres for andre gang

»Pluss 13 kurs som vurderes 





NYHETER

»Nytt stipend til «geomatikkens fremme»
»Stipendets samlede størrelse er 40 000 kr og kan deles 

mellom inntil to søkere
»Dette skal ikke erstatte dagens stipendordning, som 

opprettholdes med en pott på kr 50 000 per år (husk 
søknadsfrist 15. april)





INNOVASJON OG SAMFUNNSGEVINST I BRUK AV 
FRIE KARTDATA

»Ønsker å få flere bransjer til å ta i bruk kartdata ved 
hjelp av open source-programvare

»Gjennomført undersøkelser i en referansegruppe om 
bruk av kartdata og open source, for å hjelpe 
prosjektgruppa i det videre arbeidet.

»Finansieres med tilskudd på kr 275 000 fra KMD



REKRUTTERING OG PROFILERING

» Workshop med «bransjen» gjennomført 26. november, samlet fem 
personer. Det kom likevel frem noen gode forslag som skal settes i 
live i 2015.

» Året ble avsluttet med en avtale med Adalia om produksjon av en 
informasjonsfilm om geomatikk. 

» Filmen sendes på NRK, legges på utdanning.no og vises til elever 
i videregående skole

» Utdanningsmesser
» Geofagelever til stede på Geomatikkdagene



TAKK FOR MEG!

»Følg GeoForum på Twitter: @geoforum_norge


