LOVER FOR GEOMATIKKBEDRIFTENE
(Vedtatt i generalforsamling 7. mars 2001, sist endret 12. mars 2019)
§ 1
Foreningens navn er Geomatikkbedriftene.
§ 2
Som medlemmer av foreningen kan opptas alle norske firmaer som oppfyller nedenstående krav
til medlemskap..

Medlemmene er berettiget til å benytte betegnelsen ”Medlem av Geomatikkbedriftene” og
foreningens logo.
Vilkårene for medlemskap er følgende:
1. Firmaet, alternativt en avdeling av dette, må ha sin hovedvirksomhet relatert til
fagområdet geomatikk.
Med geomatikk menes en virksomhet som omfatter innsamling, prosessering, analyse,
lagring, distribusjon, presentasjon og anvendelse av romlig stedfestet informasjon.
2. Virksomheten må være lagt opp på en slik måte at den gir betryggende grunnlag for
å fastslå at søkerens arbeidsmetoder, ledelse og administrasjon er slik at forholdet til
bransjens utøvere, kunder og det offentlige kan påregnes å bli i overensstemmelse
med foreningens etiske og faglige regler.
Nye medlemmer opptas ved beslutning av styret. Styret skal ved sin behandling av saken på se at
medlemssøkerne tilfredsstiller vilkårene for medlemskap.
§ 3
Foreningens formål er:
1. Å ivareta den medlemmenes næringspolitiske interesser, herunder:

– representere hele den private geomatikkbransjens interesser i forhold til offentlige
myndigheter og politiske organer
– arbeide for å bedre næringens rammebetingelser
– arbeide for fair konkurranse så vel mellom private bedrifter som mellom privat og
offentlig virksomhet.
– arbeide for å fremme næringens innflytelse og anseelse.
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2. Å arbeide for at medlemmene under utøvelsen av sin næring utvikler og opprettholder en
høy etisk, forretningsmessig og faglig standard.
3. Å fremme et saklig og kollegialt samarbeid mellom medlemmene.
4. Å yte de enkelte medlemmer bistand i konkrete saker hvor styret finner det av allmenn
interesse for næringen at saken blir fulgt opp.
5. Å arbeide for økt forståelse for betydningen av næringens produkter, samt søke økt bruken
av slike produkter.

Foreningen har følgende fagområder:

§ 4

– Landmåling og annen datafangst.
– Databearbeiding, kartproduksjon og andre verdiøkende tjenester.
–

GIS system- og tjenesteutvikling.

–

Rådgivning.

Hvert fagområde skal ha minst en representant i styret.
§5
Foreningens styre består av 6 medlemmer og 2 varamedlemmer. Minst ett medlem velges fra
hvert av fagområdene
Ingen medlemsbedrift kan ha mer enn én representant styret.
Styret er beslutningsdyktig når tre medlemmer eller varamedlemmer er til stede. Ved
stemmelikhet utgjør lederens stemme utslaget.
§6
Generalforsamlingen avholdes hvert år innen april måneds utgang.
På generalforsamlingen foretas valg av tre styremedlemmer og ett varamedlem som alle har en
funksjonstid på 2 år. Styret velger selv sin leder og nestleder.
Videre velges revisor og en valgkomité på to medlemmer.
Årsberetning, regnskap og budsjettforslag fremlegges på generalforsamlingen, som fastsetter
kontingenten for hvert år. Kontingenten skal betales innen 01.06.
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Ekstraordinær generalforsamling sammenkalles når styret finner det påkrevet, eller når minst
1/3 av medlemmene krever det. Ekstraordinær generalforsamling innkalles med minst fjorten
dagers varsel.
Forslag til forandring av foreningens lover må fremsettes skriftlig og sendes medlemmene minst
tre uker før generalforsamlingen. Til vedtagelse av lovendringsforslag kreves 2/3 av de avgitte
stemmer.
Det enkelte firma bestemmer på fritt grunnlag hvem som skal representere det på
generalforsamling og i medlemsmøte. Hvert firma kan møte med flere representanter, men har
bare én stemme.
På generalforsamling kan medlemsfirma la seg representere ved fullmakt gjennom annet medlem
som møter. Intet medlem kan opptre med fullmakt for flere enn ett annet medlem.
Medlemmer som ikke har betalt skyldig kontingent/servicetilskudd innen 31.12., har
ikke stemmerett på den påfølgende generalforsamling.
§ 7
Styret engasjerer generalsekretær for foreningen. Generalsekretæren er foreningens daglige leder,
med ansvar for å iverksette de beslutninger som er truffet av styre og generalforsamling.
Generalsekretæren er ansvarlig for foreningens kasse og skal sørge for utarbeidelse og revisjon av
foreningens regnskap. Generalsekretæren bistår styret med utarbeidelse av budsjett.
Generalsekretæren møter med talerett i styremøter og generalforsamling, men har ikke selv
stemmerett. Generalsekretæren sørger for at det føres protokoll fra møtene.
§ 8
Medlemmene skal lojalt rette seg etter foreningens lover og bestemmelser truffet av
generalforsamlingen eller styret.
1. Medlemsfirmaene er ansvarlig overfor foreningen både i firmaets og sine ansattes forhold til
foreningens lover.
2. Innberetning om eventuell overtredelse skal skje skriftlig til styret, som avgjør saken i første
instans.
Hvis overtredelse av lovene har funnet sted, kan styret tildele vedkommende medlem
advarsel. Styrets vedtak kan påklages skriftlig til generalforsamlingen innen en måned etter at
advarselen er mottatt av medlemmet.
3. Hvis et medlem har gjort seg skyldig i et særlig graverende forhold, kan styret forelegge saken
for ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med begrunnet forslag om at medlemmet
ekskluderes fra foreningen. Før dette gjøres skal medlemmet ha fått anledning til å uttale seg
om eksklusjonsspørsmålet.
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I slike tilfeller skal styret samtidig innkalle til generalforsamling som blir å avholde snarest
mulig. Generalforsamlingen skal av styret gjøres kjent med styrets begrunnelse for
eksklusjonsforslaget og medlemmets uttalelse.
Eventuelt eksklusjonsvedtak treffes av generalforsamlingen med 2/3-dels flertall.
Generalforsamlingen kan i stedet for eksklusjon meddele medlemmet advarsel. Vedtak om
advarsel treffes med simpelt flertall.
Et ekskludert medlem kan etter søknad gjenopptas i foreningen når det er gått 2 år.
§ 9
De i § 2 fastsatte vilkår for opptak som medlem gjelder til enhver tid også som betingelser
for retten til fortsatt medlemskap.
Ethvert medlemsfirma plikter å underrette foreningen om enhver endring som kan innebære at
vilkårene for medlemskap ikke lenger er til stede.
Ethvert medlemsfirma plikter uten ugrunnet opphold å besvare anmodninger fra styret eller
generalsekretæren som gjelder spørsmål om medlemskapsvilkårene er oppfylt. Styrets
medlemmer og generalsekretæren har taushetsplikt når det gjelder opplysninger som
berører personell, økonomi og interne bedriftsforhold innen de enkelte medlemsfirmaer.
Dersom styret finner at vilkårene for medlemskap ikke lenger er til stede, skal foreningen i
rekommandert brev underrette vedkommende firma om dette. Hvis firmaet ikke innen en måned
fra mottakelse av foreningens brev har avgitt skriftlig uttalelse til foreningen i sakens anledning,
anses medlemskapet bortfalt ved fristens utløp.
Avgir firmaet uttalelse som nevnt, skal styret behandle saken på ny. Dersom styret fastholder sitt
standpunkt, skal foreningen meddele firmaet dette i rekommandert brev. Firmaet kan innen en
måned fra mottakelse av foreningens brev skriftlig påklage styrets vedtak til overprøving i
generalforsamling. Blir skriftlig klage ikke sendt, bortfaller medlemskapet ved fristens utløp.
Klage har oppsettende virkning. Saken avgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall.
Vedtaket har umiddelbar endelig virkning.
Firmaet kan senere gjenopptas i foreningen når vilkårene for opptak eventuelt er til stede.
§ 10
Firma som trer ut av foreningen plikter å dekke sine økonomiske medlemsforpliktelser overfor
foreningen inntil utløpet av det kalenderår hvori medlemskapet bortfalt.
§ 11
Foreningen kan oppløses når 2/3 av medlemmene stemmer for det. Etter eventuelt slikt vedtak
avgjøres med alminnelig flertall hvordan foreningens midler skal disponeres.

