Referat fra NJKFs årsmøte 18. mars 2013
avholdt på Thon hotell Ski, i forbindelse med Areal & Eiendom 2013.
Det var 21 stemmeberettigede medlemmer tilstede.
1. Åpning
Ble godkjent uten kommentarer.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Ble godkjent uten kommentarer.
3. Valg av møteleder
Som møteleder ble valgt Leiv Bjarte Mjøs.
4. Valg av referent
Som referent ble valgt Lene Nordrum, Tekna.
5. Årsmelding 2012:
Årsmeldingen ble godkjent uten kommentarer.
6. Regnskap 2012:
Regnskapet er gjort opp med ett underskudd på kr -724.264,-.
NJKF har hatt stor deltagelse på mange kurs og studentene er sterkt subsidiert, hvilket
gir ett høyt utgiftsnivå på kursavviklingen.
Kart og Plan ser ikke verst ut i forhold til budsjettet, dette skyldes at Fagbokforlaget ikke
hadde fakturert 3 utgivelser av Kart og Plan i en i 2010 og to i 2011. Grunnen til at
budsjettposten var høy var avsatte midler til digitalisering av Kart og Plan.
Hvert 16 år er Norge vertsland og Nordisk Landmålerkongress, dette er ett stort
arrangement med gjester fra de nordiske landene, også her var studentdeltagelsen stor
noe som gjør at NJKF har store mellomlegg å dekke opp fra hva de betaler i egenandel
til hva de faktisk får, dette er dog en investering i fremtidige aktive medlemmer.
Areal og eiendom til hvilken pris, og hvor mye skal studentene betale. Enighet i salen at
studentene går billig og de ordinære medlemmene må betale mer.
Areal og Eiendom må bli mer mangfoldig.
Det ble stilt spørsmål ved Tekna ukene, som muligvis er for kostbare.
Grunnervervskonferansen ble ønsket velkommen som en konferanse som har en ”hær”
bak seg.
Regnskapet ble godkjent med ovenstående kommentarer og innspill.
Det fremkom ingen kommentarer til revisors beretning.
7. Arbeidsprogram for 2013:
Areal og Eiendom: Synspunkter ble fremmet hvordan gjøre dette arrangementet bra både
faglig og økonomisk.
NJKF skal arrangere grunnervervskonferanse til høsten.
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Mentorprogram, arbeidet fortsetter.
Kart og Plan i elektronisk form er ønsket, dette vil også redusere kostnader. Styret
utarbeider en strategi for digitalisering og tilgjengelighet på internett til årsmøtet 2014.
Abstracts legges på egne nettsider.
Arbeidsprogrammet vedtatt meg ett tillegg i pkt 13.
8. Budsjett 2013
Det ble lagt frem ett nøkternt men realistisk budsjett.
Budsjettet vedtatt uten kommentarer.
9. Kart og plan Regnskap 2012 og budsjett 2013
Avtalen mellom Geoforum og NJKF ble forklart, gjenkjøp vis a vis Posisjon mht inntekter
og utgifter.
Regnskapet ble godkjent.
10. Sikringsfondet for Kart og plan 2012
Sikringsfondet uendret, ingen bevegelse i 2012 foruten godskrevne renter.
Regnskap ble fremlagt og presentert på møtet, ingen kommentarer fremkom.
11. Valg:
Det var tre styremedlemmer på valg:
Valgkomiteen innstiller:
Nina Haugland, Buer Entreprenør AS, ny, for 2 år
Erik Sundheim, Blom Geomatics, ny, for 2 år
Mats Marthinussen, student UMB, attval, for 1 år.
Alle ble valgt ved akklamasjon.
Arve Leiknes, Høgskolen i Bergen, vart vald for 2 år i 2012, og står ikkje på val i 2013.
Dagfinn Kleiveland, Finnmark Jordskifterett, står ikkje på val i 2013.
Varamedlemmer
Vaglkomiteen innstiller:
Solveig Renslo, Multiconsult, gjenvalg, for 1 år
Siri-Linn Ektvedt, Kartverket Matrikkelavdelinga, ny, for 1 år
Begge ble valgt ved akklamasjon.
Valgkomitee.
Som ny valgkommite ble valgt:
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Peder Solheim, Geograf, leder
Leiv Bjarte Mjøs, HiB
Siri Mykland Sjaastad, Pro Invenia AS, Oslo
12. Innkomne saker: Forslag til nytt navn for faggruppen.
Innspill til nytt navn ble fremlagt, det fremkom forslag om at styret har mandat til å komme
med nytt navn til neste årsmøtet. Skal debatten kun være om navneskifte eller også om
samarbeid med andre.
Ski 18. mars 2013

Lene Nordrum
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