Vedtekter
Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007,
25. mars 2009, 17. mars 2010, 6. april 2011, 17. mars 2015 og 28. mars 2017.

KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING
§ 1-1 Navn
Organisasjonens navn er GeoForum
§ 1-2 Formål
GeoForum arbeider for å fremme bruken og samfunnsnytten av geografisk informasjon
gjennom fagområdene:


Geomatikk (geodesi, landmåling, fotogrammetri, hydrografi, kartografi,
geografisk informasjonsteknologi, geodatatjenester og fjernanalyse)



Tingsrett, matrikkelfag, eiendomsfag og arealplanlegging

Dette søkes ved å
a) samle medlemmene om felles faglige interesser
b) medvirke til et høyt faglig nivå gjennom kurs- og konferansevirksomhet,
etterutdanning, foredrag, diskusjoner m.v.
c) informere samfunnet representert ved fagmiljøet, politikere, forvaltningen,
skoleverket og allmennheten
d) drive informasjonsvirksomhet
e) fremme samarbeid mellom brukere av geodatatjenester og organisasjoner,
institusjoner og enkeltpersoner som arbeider innenfor fagene .
f)

bidra til utveksling av informasjon med tilgrensende fagmiljøer og brukermiljøer

g) utpeke kompetent personell til faggrupper, utvalg, programkomiteer,
utredningsarbeid og andre grupper
h) gi høringsuttalelser til myndighetene
i)

fremme utdanning og forskning

j)

delta i nordisk og annet internasjonalt arbeid
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§ 1-3 Organisering
GeoForum er en ideell, selvstendig organisasjon som består av et sentralt ledd og
lokalavdelinger
§ 1-4 Samarbeidende organisasjoner
GeoForum kan inngå samarbeid med andre organisasjoner når det er hensiktsmessig og
fremmer organisasjonens formål

KAPITTEL 2: MEDLEMSKAP
§ 2-1 Medlemskap
I organisasjonen kan opptas
a) Personlige medlemmer, herunder studenter, pensjonister og æresmedlemmer
b) Bedriftsmedlemmer, herunder etater, institusjoner, kommuner og foretak/selskap
kan være bedriftsmedlemmer
Som æresmedlemmer kan utnevnes personer som har gjort en særlig stor innsats innen
GeoForums fagområder jamfør § 1-2. Utnevning av æresmedlemmer vedtas av styret.
Vedtaket i styret skal være enstemmig
§ 2-2 Medlemmenes rettigheter og plikter
a) Organisasjonens aktiviteter og tilbud gjelder for alle medlemmer
b) Personlige medlemmer og ansatte hos bedriftsmedlemmer vil normalt bli
innrømmet rabatt på organisasjonens arrangementer
c) Utmelding skal skje skriftlig
d) Medlemmer og tillitsvalgte har ikke noe personlig ansvar for organisasjonens
forpliktelser
§ 2-3 Kontingenter
Kontingenter fastsettes av representantskapet. Pensjonister og studenter betaler halv
kontingent. Æresmedlemmer betaler ingen kontingent. Kontingentene tilfaller GeoForums
sentrale ledd

KAPITTEL 3: ORGANER
§ 3-1 Organer
GeoForum har følgende organer
a)

representantskapet

b) styret med sekretariatet
c)

lokalavdelingene
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§ 3-2 Representantskapet
GeoForums øverste myndighet er representantskapet. Dette består av GeoForums styre
og representanter fra lokalavdelingene. Medlemmene av GeoForums styre har ikke
stemmerett ved behandling av årsberetningen og regnskapet for foregående år.
Lokalavdelingenes representanter velges av lokalavdelingene blant avdelingenes
personlige medlemmer. Lederen i lokalavdelingen skal normalt være en av
representantene. Antall representanter er avhengig av antall personlige medlemmer i
lokalavdelingen. Hver avdeling disponerer et stemmetall lik antallet representanter.
Antall personlige medlemmer
i lokalavdelingen

Antall
representanter

1–100

2

101–200

3

Over 200
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Styret kan invitere samarbeidende organisasjoner, bedriftsmedlemmer og ledere for
GeoForums faggrupper til representantskapsmøtet. Disse har kun talerett.
Representantskapsmøtet er åpent for tilhørere.
Representantskapsmøtet avholdes hvert år, normalt innen utgangen av april. Det kan
innkalles til ekstraordinært representantskapsmøte når styret finner det nødvendig eller
når 3 lokalavdelinger krever det. Innkalling med dagsorden sendes ut senest 4 uker før
representantskapsmøtet. De øvrige sakspapirene sendes ut senest 2 uker før
representantskapsmøtet.
Saker som ønskes behandlet av representantskapet må være lagt fram for styret senest
8 uker før representantskapsmøtet. Representantskapet kan bare fatte vedtak i de saker
som er nevnt i innkallingen.
Representantskapet skal
a) godkjenne årsberetningen
b) godkjenne årsregnskapet med fagrevisors og kritiske revisorers beretninger
c) vedta strategiplanen.
d) vedta kontingenter for personlige medlemmer og bedriftsmedlemmer for det
påfølgende år
e) orienteres om styrets vedtatte arbeidsprogram
f)

vedta styreleders honorar

g) orienteres om styrets vedtatte budsjett
h) behandle innkomne saker
i)

velge styret med varamedlemmer, samt velge styrets leder og nestleder blant
styrets medlemmer.

j)

velge fagrevisor og kritiske revisorer

k) velge valgkomité
Vedtak fattes ved alminnelig flertall. Lokalavdelingenes representanter kan stemme med
fullmakt innenfor det stemmetall avdelingen har.

3

§ 3-3 Styret med sekretariat
Styret består av 7 medlemmer med 2 varamedlemmer. Styremedlemmene velges for 2
år, idet henholdsvis 3 og 4 medlemmer er på valg hvert år. Varamedlemmene velges for
2 år. Bare personlige medlemmer kan velges inn i styret. Sammensetningen av styret
skal så vidt mulig reflektere medlemsmassens faglige og organisatoriske bredde. Minst 3
lokalavdelinger skal være representert i styret. Styrets leder og nestleder velges for 1 år.
For at styret skal være beslutningsdyktig, må minst fire medlemmer eller
varamedlemmer være med i møtet. Ved stemmelikhet gjelder det som møteleder har
stemt på.
Styrets arbeidsutvalg består av styrets leder, nestleder og et styremedlem valgt av styret
blant styrets medlemmer. Arbeidsutvalget får sitt mandat og fullmakter fra styret.
GeoForum har et sekretariat, som er styrets redskap for å utføre det daglige arbeidet i
organisasjonen. Sekretariatet ledes av en daglig leder, som får instrukser og fullmakter
fra styret. Den daglige leder ansettes av styret.
Styret skal
a) lede foreningens virksomhet og forvalte dens midler, herunder følge opp
representantskapets vedtak
b) utarbeide visjoner og strategier i samarbeid med organisasjonen
c) vedta og følge opp arbeidsprogram i samarbeid med organisasjonen, herunder
sørge for at det gjennomføres konferanse for ledere av lokalavdelingene og
faggruppene (lederkonferansen)
d) vedta og følge opp budsjettet
e) framlegge for representantskapet årsberetning og regnskap til godkjenning, samt
inneværende års arbeidsprogram og budsjett til orientering
f)

framlegge for representantskapet forslag til fagrevisor og valgkomité

g) nedsette faggrupper, utvalg og andre-grupper og oppnevne medlemmer til disse
h) utpeke representanter til de internasjonale organisasjoner det er opprettet
medlemskap i
i)

gi uttalelser til offentlige myndigheter

§ 3-4 Lokalavdelingene
Lokalavdelingene er geografisk avgrensede avdelinger av GeoForum og ivaretar
organisasjonens formål lokalt. Alle medlemmer av GeoForum som er bosatt eller
lokalisert innenfor en lokalavdelings område, er samtidig medlem av lokalavdelingen hvis
vedkommende ikke ønsker å være tilknyttet en annen avdeling.
Lokalavdelinger opptas av representantskapet.
Lokalavdelingene omfattes av GeoForums vedtekter og har i tillegg egne vedtekter.
Lokalavdelingens vedtekter skal godkjennes av styret i GeoForum og skal ikke være i
strid med GeoForums vedtekter.
Lokalavdelingene er selvstendige, juridiske personer, og fører egne regnskap for sin
virksomhet. Lokalavdelingene kan kreve inn en ekstra kontingent som tilfaller
lokalavdelingen. Lokalavdelingene bidrar til det økonomiske grunnlaget for GeoForums
virksomhet i henhold til vedtak i representantskapet.
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KAPITTEL 4: ØKONOMI
§ 4-1 Inntektsgrunnlag
GeoForum finansieres ved kontingenter, arrangementsinntekter, annonseinntekter, salg
av tjenester og prosjektstøtte.
§ 4-2 Regnskap og revisjon
Foreningens regnskapsår er kalenderåret. Foreningens årsregnskap revideres av en
fagrevisor, som velges av representantskapet.
Regnskapet revideres også av kritiske revisorer, som velges av representantskapet.
§ 4-3 Kritiske revisorer
Representantskapet velger to kritiske revisorer, som skal påse at styret følger
vedtektene, representantskapets vedtak og intensjoner.

KAPITTEL 5: ANDRE BESTEMMELSER
§ 5-1 Valgkomiteen
Valgkomiteen består av 3 medlemmer. Medlemmene velges for 1 år.
Valgkomiteen skal legge fram forslag til valg av
a) styrets medlemmer og varamedlemmer
b) styrets leder og nestleder
c) kritiske revisorer
§ 5-2 Endring av vedtektene
Forslag til endring av vedtektene må foreligge for styret senest 8 uker før
representantskapsmøtet. Vedtektsendring krever to tredels flertall i representantskapet.
Endringer trer i kraft på det tidspunkt Representantskapet fastlegger.
§ 5-3 Oppløsning
Forslag om oppløsning av GeoForums sentrale organisasjon behandles som forslag om
vedtektsendring og må vedtas med to tredels flertall av to ordinære representantskapsmøter
etter hverandre. Representantskapet vedtar også hvordan midlene i GeoForums sentrale ledd
skal disponeres.

5

