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STADGAR
RÖRANDE LANTMÄTARNAS NORDISKA SAMARBETE

AVD I INLEDNING
1§
Lantmätarnas nordiska samarbete har till ändamål att ytterligare stärka samhörigheten mellan
de nordiska lantmätarna såväl inom yrket som på det personliga och sociala planet.
Dessa stadgar gäller den del av lantmätarnas nordiska samarbete som bedrivs genom de
nordiska lantmätarekongresserna, ombudsmannarådet och tidskriftssamverkan.
AVD II NORDISKA LANTMÄTARKONGRESSER
2§
De nordiska lantmätarekongresserna, som är ett led i det nordiska samarbetet, har till ändamål
att genom anordnande av förhandlingar mellan danska, finska, isländska, norska och svenska
lantmätare verka för att främja för lantmätare gemensamma frågor samt att genom
utställningar i samband med kongresserna belysa lantmätarnas verksamhet inom de nordiska
länderna.
3§
Nordisk lantmätarkongress bör i regel hållas vart fjärde år, varvid i allmänhet värdskapet
förutsättes gå i tur mellan Danmark, Norge, Sverige och Finland. År och värdland för blivande
kongress kan, då särskilda skäl är därtill, ändras genom överenskommelse under hand mellan
styrelserna för lantmätareföreningarna i de nämnda fyra länderna.
4§
Den närmare tidpunkten ävensom platsen för kongress bestämmes av styrelsen för värdlandets
lantmätareförening, som jämväl utfärdar kallelser till kongressen. Denna styrelse har även i
övrigt att vidtaga erforderliga åtgärder för kongressens anordnande. Det ankommer dock på
styrelserna för lantmätareföreningarna i de särskilda länderna att var för sig utse
föredragshållare och utgiva eventuell ersättning till dessa.
5§
Styrelsen för värdlandets lantmätareförening bör minst 9 månader före kongress bereda
styrelserna för de övriga ländernas lantmätareföreningar tillfälle att tillkännagiva sina
meningar i fråga om tilltänkt tid och plats för kongressen. Samråd mellan styrelserna bör
också äga rum när det ifrågasättes sådan anordning vid kongress, som icke direkt faller inom
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ramen för kongressens ändamål enligt 2 § eller som skulle medföra större kostnader för
deltagarna än normalt.
Styrelserna för de övriga ländernas lantmätareföreningar bör omkring 6 månader före
kongressen anmäla utsedda föredragshållare och tillse att dessa därefter i god tid avlämnar
manuskript för ändamål varom i 6§ sägs.
6§
Föredrag bör om möjligt, till hela sitt innehåll eller i form av en sammanfattning,
mångfaldigas och utdelas till deltagarna någon tid före kongressen samt efter kongressen
publiceras i kommande nordiska nummer av lantmätarnas facktidskrifter. Styrelsen för
värdlandets lantmätareförening ansvarar för att föredragen samlas in från föredragshållarna.
7§
Förhandlingarna vid kongress ledes av en ordförande, som jämte en vice ordförande utses av
styrelsen för värdlandets lantmätareförening. Denna styrelse tillsätter vidare en
generalsekreterare jämte behövligt antal biträdande sekreterare ävensom, för det fall att
förhandlingar samtidigt kommer att pågå inom skilda lokaler, de särskilda förhandlingsledare
som kan erfordras.
8§
Kongressförhandlingarna äger rum på danska, norska och svenska språken samt på finska och
isländska språken med därpå följande översättning till något av de förstnämnda. Undantagsvis
får föredrag hållas på engelska.
9§
Deltagare i nordisk lantmätarekongress erlägger avgift, vars storlek bestämmes av styrelsen
för värdlandets lantmätareförening. Förutom till deltagande i förhandlingarna berättigar denna
avgift till erhållande av de tryckta meddelanden som utdelas före kongressen.
10 §
Vid varje kongress utdelas ett nordiskt kongresspris om motsvarande 5000 FIM till en
teknolog eller yngre lantmätare (normalt högst tre år efter examen) från varje deltagande land
Syftet med priset är bl a uppmuntra till konkret nordiskt samarbete och stärkt
kongresstradition och priset bör erhållas för ett aktuellt arbete (examensarbetet etc) av hög
kvalitet.
Pristagare i respektive land utses av varje lands förening i den ordning som landet själv
beslutar och anmäls till arrangörslandet senast sex månader före kongressen. Pristagaren och
dennes arbete ska presenteras vid kongressen, normalt genom att pristagaren själv är
närvarande. Priset liksom kongressresan inkl. kost och logi, finansieras av respektive land.
Dessutom ska kongresslandet ge befrielse från kongressavgift.
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Avd III LANTMÄTARNAS NORDISKA OMBUDSMANNARÅD
11 §
Lantmätarnas nordiska ombudsmannaråd är ett samarbetsorgan för lantmätarna i Danmark,
Finland, Island, Norge och Sverige och har till ändamål att komplettera och utveckla den
verksamhet som bedrivs inom ramen för de nordiska lantmätarekongresserna.
12 §
Ombudsmannarådets ledamöter utgöres av en ombudsman och en viceombudsman från varje
land.
Ombudsman och viceombudsman utses av styrelsen för respektive lands lantmätareförening.
Om så är möjligt bör minst en av respektive lands rådsledamöter vara person med anknytning
till styrelsen för landets lantmätareförening.
13 §
Ombudsmannarådet sammanträder i regel en gång årligen turvis i Danmark, Finland, Sverige
och Norge. Är då nordisk lantmätarekongress avhålles sammanträder ombudsmannarådet
dock i kongresslandet.
Representant för respektive lands lantmätaretidskrift bör deltaga i rådets överläggningar.
Ungefärlig tid och plats för rådets möte bestämmes vid rådets föregående sammanträde. Det
kommande möteslandets ombudsman fastslår i samråd med sitt lands lantmätareförening och
ombudsmannarådets ordförande exakt tidpunkt, ort och preliminärt program för mötet samt
meddelar detta skriftligen senast tre månader före mötet till rådsledamöterna,
tidskriftsrepresentanterna och till respektive lands lantmätareförening.
14 §
Som ordförande och sekreterare för ombudsmannarådet fungerar ombudsmannen respektive
viceombudsmannen för följande kongressland. Byte av ordförande och sekreterare sker det
årskifte som infaller närmast efter det att en nordisk lantmätarkongress avhållits.
På ombudsmannarådets sammanträde upptas till behandling de frågor som rådsledamot eller
lantmätareförening föreslår. Sådana förslag bör vara rådsordföranden tillhanda senast två
månader före rådets sammanträde. Behandlingsordningen bestämmes av rådsordföranden,
som senast en månad före rådets sammanträde utsänder dagordning och eventuella handlingar
rörande de på dagordningen upptagna ärendena till rådsledamöterna, tidskriftsrepresentanterna
och till respektive lands lantmätareförening.
Vid beslut i ombudsmannarådet har varje närvarande land en röst. Denna avges av
ombudsmannen eller vid dennes förhinder av viceombudsmannen. Ombudsmannarådet bör
vid beslut i första hand eftersträva enhällighet. Skulle emellertid omröstning behöva tillgripas
och lika röstetal uppstår har rådsordföranden utslagsröst.
Mötesprotokollet förs av ombudsmannarådets sekreterare, som inom en månad efter mötets
avslutande tillställer rådsledamöterna, tidskriftsrepresentanterna och respektive lands
lantmätareförening avskrift av mötesprotokollet.
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15 §
Ombudsmannen eller - vid förhinder för denna – viceombudsmannen har under kongressernas
mellanperioder till uppgift:
• att upprätthålla skriftlig och i mån av möjlighet personlig kontakt med ombudsmännen i de
andra länderna i frågor som faller inom de nordiska lantmätarnas samarbetssektor,
• att för en period som bestämmes vid varje ombudsmannarådsmöte, dock minst en gång om
året, upprätta en kort skriftlig rapport från sitt land om sådana åtgärder, beslut, lagstiftning,
händelser, föreningsangelägenheter, publikationer och andra upplysningar, som kan anses
ha internordiskt intresse för lantmätare samt tillställa övriga rådsledamöter,
tidskriftsrepresentanterna och respektive lands lantmätareförening denna rapport,
• att ombesörja att sagda rapporter fortast möjligt publiceras i det egna landets facktidskrift,
• att i mån av möjlighet besvara förfrågningar både från hem- och utlandet angående
spörsmål, som ansluter sig till samarbetsverksamheten och vid behov förmedla nödiga
kontakter,
• att i mån av möjlighet göra sig bekant med det nordiska samarbetets organisation och
utveckling inom andra yrkesgrenar.
16 §
Vid behov och på initiativ av ombudsmannen kan respektive lands lantmätareförenings
styrelse utse kontaktpersoner för samarbetsfältets olika sektioner. Dessas uppgift är att
förmedla det egna landets ombudsman de uppgifter denne i sin verksamhet behöver.
Ländernas motsvarande kontaktpersoner kan även vara i direkt förbindelse med varandra.
AVD IV TIDSKRIFTSAMVERKAN
17 §
De nordiska lantmätarföreningarna samverkar på publiceringsområdet genom att utge
nordiska nummer av lantmätarnas facktidskrifter.
18 §
Styrelsen för respektive lands lantmätareförening utser den representant för sitt lands
lantmätaretidskrift som skall företräda landet i lantmätarnas nordiska tidskriftssamverkan och
som deltar i ombudsmannarådets och kongressrådets överläggningar.
19 §
Tidskriftsrepresentanterna bör i anslutning till ombudsmannarådets sammanträden hålla egna
överläggningar. De utser i så fall inom sig mötesledare och vid behov sekreterare. Avskrift av
eventuellt protokoll från dessa överläggningar bör inom en månad efter överläggningarna
tillställas samtliga tidskriftsrepresentanter och respektive lands lantmätareförening.
20 §
Tidskriftsrepresentanterna har under kongressernas mellanperioder till uppgift :
• att upprätthålla skriftlig och i mån av möjlighet personlig kontakt med varandra i frågor
som rör lantmätarnas facktidskrifter
• att tillsammans med tidskriftsrepresentanterna i de andra nordiska länderna tillse att ett
nordiskt tidskriftsnummer årligen produceras turvis i de nordiska länderna,
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• att i god tid meddela ombudsmännen senaste tidpunkt för ombudsmannarapporternas
leverans till det nordiska tidskriftsnumret.
AVD V ÖVRIGT
21§
Respektive lands lantmätareförening skall meddela alla ändringar i fråga om namn, adresser
och telefonnummer för sitt lands ombudsman, viceombudsman och tidskriftsrepresentant till
ombudsmannarådets ordförande. Denna ajourhåller en funktionärsförteckning över nämnda
personer och tillställer dem och respektive lands lantmätareförening en avskrift av
förteckningen efter varje gjord ändring.
22 §
Uppdrag som ombudsmannarådsledamot, tidskriftsrepresentant eller kontaktperson anses som
förtroendeuppgift.
23 §
Lantmätareföreningarna i de särskilda länderna är oförhindrade att övertaga befogenheter som
i dessa stadgar tillagts styrelserna för dessa föreningar.
24 §
Ändringar i dessa stadgar antas av ombudsmannarådet och ändringarna blir gällande då
styrelserna för samtliga nordiska lantmätareföreningar godkänt dem.
Med lantmätareförening avses i dessa stadgar:
Den danske Landinspektorforening (DdL)
(Danmark)
Maanmittausinsinöörien Liitto ry/Lantmäteriingenjörernas
(Finland)
Förbund rf (MIL)
Norges Jordskiftekandidatforening (NJKF),
(Norge)
Faglig gruppe av NIF
Sveriges Lantmätareförening (SLF)
(Sverige)
Följande föreningar har rätt att med en observatör delta i ombudsmannarådets sammanträden:
Foroya Landmálarafelag (FLF)
(Foroya)

----------------------------------------------------------------------------------------

Dessa stadgar har antagits av ombudsmannarådet 1984-07-01 och fastställts av kongressrådet
samma dag.
Dessa stadgar träder i kraft 1985-01-01 varvid gällande stadgar för de nordiska
lantmätarekongresserna och stadgar för lantmätarföreningarnas nordiska ombudsmannaråd
upphör att gälla.
Ändring av stadgarna har skett 1988 och 1991.
Nyskrivning (revidering) av stadgarna har skett 1993-08-01, 1995-08-03, 1999-08-01 och
2004-07-07, varvid kongressrådet upphör att existera).

