Arbeidsprogram for 2013
Sak 7 Årsmøte 2013
1. Årsmøte
Sted og tidspunkt for årsmøtet 2014 fastlegges i første kvartal 2013. Årsmøte arrangeres i forbindelse med Areal og
Eiendom.

2. Areal og Eiendom
Areal og Eiendom er foreningens faglige hovedarrangement. Utformingen og tidspunkt for arrangementet skal
diskuteres i styret.

3. Faglige kurs
NJKF tar sikte på å arrangere minst 3 faglige kurs pr år i tillegg til Areal og Eiendom. Kursene skal holde høyt faglig
nivå, og bidra til å dekke foreningen sine utgifter. Kursene skal kunngjøres på foreningens nettside og i nyhetsbrev.
Det er et mål at minimum ett av kursene skal være innenfor tingsrettslige tema og ett innenfor planfaglige tema.

4. Fagsekretariatet
Fagsekretariatet skal lede det faglige arbeidet i NJKF, skrive faglige utredninger og høringsuttalelser, vedlikeholde
internettsidene og ha ansvaret for foreningen sin kursvirksomhet.

5. Samarbeid med Tekna
NJKF vil profilere sterk tilknyting til Tekna, og ser denne tilknytingen som viktig både for å kunne etablere kontakter
mot andre medlemmer av Tekna, og mot miljøer der Tekna har en sterk posisjon. Foreningen skal delta på Tekna sitt
faglige årsmøte og representantskapsmøte. NJKF skal bidra med kurs under Kursdagene i Trondheim.

6. Samarbeid med andre organisasjoner
NJKF skal søke å føre videre samarbeidet med GeoForum og NJKB, og med andre foreninger som kan bidra til å øke
det faglige tilbudet for NJKFs medlemmer.

7. Økonomi
NJKF skal ha en sunn økonomi. Kurs og arrangementer skal gå med overskudd og bidra til foreningens totaløkonomi.
Utgiftene til drifting av internettsider skal i størst mulig grad dekkes gjennom annonser.

8. Mentorprogram
I løpet av 2011 skulle det greies ut om det lar seg gjøre å innføre et mentorprogram for yngre medlemmer i regi av
foreningen. Dette arbeidet er ikke ferdig. NJKF skal i løpet av 2013 se på muligheten for å etablere kontakt mellom
Jordskifterlaget, industrien og offentlige etater for samtaler om mentorprogrammet.

9. Sertifisering i NJKF
Sertifiseringsordningen skal markedsføres og utvikles. Det skal vurderes utviding internasjonalt gjennom samarbeid
med andre organisasjoner/firmaer.

10. Medlemsverving
NJKF vil fortsette arbeidet med verving av medlemmer. Det skal søkes å holde faste arrangementer for studentene på
UMB og HIB.

11. Andre faglige aktiviteter
NJKF skal uttale seg til viktige lovutredninger og andre utredninger som gjelder vår bransje.

12. Internasjonalt arbeid
Fagområdet er i sterk utvikling, både nasjonalt og internasjonalt. NJKF skal vere medspiller og pådriver i utviklingen,
både i FIG og CLGE

NJKF skal opprettholde og videreutvikle et internasjonalt nettverk. Internasjonale kontakter og kunnskap om den
internasjonale utviklingen er en forutsetning for å kunne påvirke den nasjonale utviklingen for våre fagområder.

13. Kart og Plan
NJKF skal fortsette samarbeidet med Fagbokforlaget om utgivelse av Kart og Plan.
Medlemmene skal få tilsendt bransjeavisa Posisjon i samsvar med samarbeidsavtale med GeoForum.

14. Informasjonsstrategi
NJKF skal søke å tilby medlemmene og andre med interesse for fagfeltet informasjon via hjemmeside, facebook og
elektronisk nyhetsbrev. Sidene skal utvikles i tråd med medlemmenes behov.

15. Stipend
Stipend skal deles ut etter gjeldende retningslinjer, det skal legges vekt på studenter og yngre kandidatar, støtte til
foredrag og faglige reiser.

