
Kartutvalg 

 

1. Arbeidsprosedyrer  

 

a. Alle diskusjoner og vedtak skal gjøres i tråd med hovedmål og strategiske veivalg i Strategi 2020.  

b. Arbeidsoppgaver som er delegert utvalget fra styret er beskrevet i skjemaet under  

c. Møter kan avholdes både fysisk eller via internett  

d. Møtene skal ha en agenda, innkalles med god varsel og det skal skrives referat. Referatenes skal offentliggjøres og kopi sendes til 

styrets fagansvarlig for kart. Det kan om gruppen selv ønsker det skrives mer utdypende referat for internt bruk  

 

Arbeidsoppgaver ( oppgaver forankret i Strategi 2020 er uthevet) 

Kartutvalget skal bistå NOF’s styre med 

 Å gi råd ifht politiske kartsaker. 

 Fremme regelverk for utarbeidelse av kart.  
 
Kartutvalget skal bistå administrasjonen med faglig oppfølging.  
Dette gjelder bl.a.: 

 Sikre nasjonal kompetanse på kartarbeid gjennom utdanning og materiell. 

 Sikre kartkvalitet iht. kartnormer og ved mangfoldiggjøring. 

 Være oppdatert på teknologi som fremmer bedre og mer effektiv kartproduksjon. 

 Være en ressurs for hele o-Norge, kretser og klubber. 

 Ta del i internasjonalt kartarbeid, deriblant bidra til utvikling av kartnormer. 

 Følge opp utvikling og drift av kartarkiv og sikre at kartarkiv tas i bruk. 

 Sikre midler til våre anlegg, spesiell fokus på nærmiljøanlegg. 

 Skolekartprosjekt 

 

  



Prioriterte områder Delmål Tiltak Ansvarlig Gjennomfør innen 

Regelverk Gjøre nytt regelverk kjent 

 

 

Informer om nytt regelverk ved nasjonale 

kartkonferanser/kurs 

 

Få frem mulighetsrommet som er innenfor 

regelverket mht. kartmålestokker. 

 

 Tingperioden 

 

 

Vår 2017 

Utdanning og 

materiell 

Ajourføre materiell 

 

 

Gjennomføre synfarings- og 

reintegningskurs 

Kartlegg behov og lag plan 

 

 

Skaffe forelesere for både nasjonale og 

regionale kurs/videreutdanning  

 

Tydeliggjør fokusområder, som f.eks. 

generalisering. 

 Tingperioden 

 

Årlig 

Kartarkiv Etabler brukervennlig kartarkiv 

 

 

 

Få kretser og lag til å ta i bruk 

kartarkiv 

Opprett egen arbeidsgruppe som ser på 

funksjonalitet og fremtidig driftsmuligheter 

 

Lag god brukermanual. 

 

Brukerveiledning ved behov 

Styret 

 

 

 

Sommer 2016 

 

 

Sommer 2017 

 

Løpende 

Skolekartprosjekt Alle skoler skal ha et oppdatert 

skolekart 

Hent inn status fra lag og be lag lage en 

kartplan med fokus på skolekart. 

Ivar Haugen Vår 2017 

 

Sammensetning tingperioden 2016-2018 

Leder: Terje Mathisen  

Medlemmer: Håvard Tveite, Ida Vår Kierulf Dirdal, Marianne Andersen, Helge Gisholt, Per Fosser.  

Ivar Haugen er administrasjonens kontaktperson. 


