Til: Styret og styrets varamedlemmer

Innkalling og saksliste til styremøte nr. 9/2018
Det innkalles til styremøte 4. september kl. 1000 til 1530 hos Kartverket Oslo, Storgata
33.
Saksliste:
Sak 87/18

Innkalling og saksliste til styremøte 9/2018

Sak 88/18

Referat fra styremøte 8/2018
Ingen merknader. Fjernet navn på foreslått personer til programkomite GD i
endelig referat til nettsidene.

Sak 89/18

Status daglig drift
Orientering fra daglig leder
a. Spesielle saker i sekretariatet
b. Utfordringer knyttet til arbeidsprogram
c. Utfordringer knyttet til budsjettet

Sak 90/18

FIG 2023 i Norge
Nye innspill fra initiativtakerne

Sak 91/18

Geomatikkdagene 2019
Hovedtema: «Geomatikk til alle» (arbeidstittel)
Oversikt over programkomite følger vedlagt.

Sak 92/18

Kommunal geomatikkonferanse – forslag til navneendring
Programkomiteen foreslår å endre navnet til Fagkonferanse for bygg, plan og
geodata for å synliggjøre konferansens bredde. Vi ba om navneforslag i
evalueringsskjema som ble sendte ut etter fjorårets konferanse.

Sak 93/18

Avholdte kurs
Seksjoneringskurs

Sak 94/18

Arbeidsprogram status
Følger vedlagt
Oversikt over programkomiteer er lagt inn bakerst i dokumentet.

Sak 95/18

Sak 96/18

Vervekamanje
Medlemsverving er utpekt som en av de viktige sakene styret skal jobbe med i
styreperioden. Se sak 76-2018 innspill fra styret. Inneholder også forslag fra
lokalavdelingene.
a. Verving av nye medlemmer – innspill fra sekretariatet
b. Forslag fra lokalavdelingene. (Dokumentet inneholder også tilbakemelding fra
styret på forrige møte)
c. Vervekampanje – veien videre
• Medlemsfordeler må tydelig kommuniseres – tilpasses ulike
målgrupper
• Gjennomføring
o Lokalavdelingene bør involveres
Fagpolitiske møter
GeoForum avholder årlige møter med sentrale myndigheter og organisasjoner
for informasjonsutveksling og samarbeid. (Se arbeidsprogram kap. 3.3.1
Målsetting 1, fagpolitisk debatt)
a. Hvem bør vi be om møte med?
• Kartverket, KMD, Geomatikkbedriftene, KS, DiBK,
Samfunnsutviklerne, Kommunalteknisk forening, NITO andre?
b. Møteform
c. Tema for møtene
• Faggruppene kan komme med innspill
d. Hvem deltar fra styret?
• Bør noen fra faggruppene være med?

Sak 97/18

Tema for møte med lokalavdelingsledere den 10. September
Innspill fra styret?
• Verving – hvordan involvere lokalavdelingene
• GeoForum 50 år – hvordan bør dette markeres?
Informasjonssaker:
• Søkbare midler for lokalavdelingene
o Retningslinjer
• GIS-dagen 17. november
o Midler fra Kart i skolen fond

Sak 98/18

Eventuelt

Sak 99/18

Møteevaluering

Vel møtt!
Marianne Meinich
Hønefoss 30. august

