
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport Nordic Meeting 2009  



 Förord 

Nordiskt Möte för ”Land Surveyor”-studenter från Danmark, Finland, Norge och Sverige hölls i år 4e-

8e oktober i Lund, Sverige. Värdar var Lantmäteristudenter vid Lunds Tekniska Högskola. Syftet med 

Nordiskt Möte är att upprätthålla goda kontakter utbildningarna emellan och diskutera framtida 

eventuella samarbeten.  

Vi hade som mål att ge våra gäster en lagom blandning av social samvaro och utbildningsrelaterade 

aktiviteter vilket resulterade i föredrag under dagarna samt ett besök i Malmö och sedan 

socialisering under kvällarna. Icke att förglömma är landskamperna som enligt tradition skall 

anordnas varje år.  

I år kom många deltagare från alla länder, vilket är mycket positivt. Vid Generalförsamlingen, som 

hålls i slutet av Nordiskt Möte, diskuterades det bland annat om en gemensam hemsida för att 

underlätta vidare kontakt mellan länderna och kunna nå ut med information angående nästa års 

Nordiskt Möte. 

Finansieringen av årets arrangemang bestod av sponsring från Lantmäteriet och ASPECT, bidrag från 

Programledningen och L-tek, Lantmäteriprogrammets intresseförening, samt genom 

deltagaravgifter. 

Vi vill tacka alla deltagare, sponsorer, bidragsgivare och föredragshållare! 

/ L-tek genom Jenny Ekberg-högskolekontakt och ansvarig för NM-09 
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Tack till alla som bidrog under veckan: 
 Jan Andersson, Turning Torso Meetings 

 Johan Edgren och Winnie Baernert, City Tunneln Malmö 

 Mårten Olsson, Lantmäteriet 

 Fredrik Warnquist, Lantmäteriprogrammet LTH 

 Lars Harrie, Lantmäteriprogrammet LTH 

 Louise Palm, ASPECT 

 



Programmet under veckan 
Söndag 4e oktober: 

Deltagarna anlände vid olika tider under dagen men vid 19.30 hade alla samlats på Lophtet och 

middag serverades. Resten av kvällen spenderades i bastun på skolan där vi fick möjlighet att lära 

känna varandra. 

Måndag 5e oktober: 

Tidigt på morgonen begav vi oss till Malmö för att först göra ett besök i Turning Torso. Väl där hölls 

ett föredrag på 53e våningen, med Jan Andersson från Turning Torso-Meetings om projektet kring 

byggnaden. Vi fick även gå runt och kika på den fenomenala utsikten.  

 

Efter lunchen som intogs i Malmö City vandrade vi till City-Tunnelns utställningslokal där vi lyssnade 

på ett föredrag med Winnie Baernert,  om City-Tunneln samt tittade på utställningen. Efteråt blev vi 

guidade av Johan Edgren från Stadsbyggnadskontoret i Malmö, till stationen som håller på att byggas 

vid Triangeln, för att se hur arbetet framskrider. 

Efter någon timmas fri aktivitet i Malmö åkte vi hemåt för att äta middag på Kalmar Nation. Alla var 

trötta efter dagen så kvällsaktiviteten bestod mest av att efter middagen socialisera på Lophtet och 

lära känna varandra ännu lite bättre. 

Tisdag 6e oktober: 

Tisdagen påbörjades genom en rundvandring på LTH. Efter visningen av skolan lyssnade vi på ett 

föredrag med Mårten Olsson från Lantmäteriet, som berättade om just Lantmäteriverksamheten i 

Sverige. 

Efter lunch hölls ytterligare ett föredrag av Fredrik Warnquist från institutionen för 

fastighetsvetenskap, om Lantmäteriutbildningen på LTH. För att visa upp Lund arrangerades sedan en 

rundtur senare på eftermiddagen där alla fick små uppdrag runt om i staden och dessa utfördes 

bravur. 

Kvällen spenderades på Kalmar Nation pub där vi även åt middag. 



 

Onsdag 7e oktober: 

Under onsdagen lyssnade vi först på ett föredrag med Lars Harrie från GIScentrum som berättade om 

GISverksamheten i Lund och kopplingen mellan GIScentrum och Lantmäteriprogrammet. Vid lunchtid 

hölls ytterligare ett föredrag med Louise Palm från ASPECT som informerade om deras organisation 

för lantmätare. 

Under eftermiddagen hölls Generalförsamlingen då veckan utvärderades av samtliga deltagare. 

Värdland för nästa års Nordiskt Möte bestämdes och det beslutades att en internetsida skulle skapas 

för forna och framtida deltagare (se Protokoll från Generalförsamlingen). 

Efter Generalförsamlingen förberedde sig alla inför kvällens avslutningsfest och de traditionella 

landskamperna. Klockan 17:00 startades den första tävlingen, ”Irländsk julafton” ute på gräsplanen 

vid Lophtet. Det blev en tuff kamp och slutligen tog Danmark hem segern. Eftersom grenen 

”Simtävling” var svår att arrangera byttes den ut mot ”Strutfotboll” med tre deltagare från varje land. 

Här tog Sverige hem segern i finalen mot Danmark. Det sista tävlingsmomentet ”Miss Foster” bestod 

av ölhävning där Danmark vann med stor marginal. 

 

Själva festen hölls på Wermlands Nation där vi hade en lundensisk studentikos sittning med mycket 

sång och många skålar, som varade ända in på småtimmarna. 

 

 



Torsdag 8e oktober: 

Sista dagen för alla deltagare bestod av packning och städning av Lophtet innan hemfärd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                
 

 

 

 



Protokoll från Generalförsamlingen 

NORDIC MEETING GENERAL ASSEMBLY  : 2009-10-07 

Time: 13.45 

Where: Lophtet 

 

Participants: See the list at the last page. 

 
§ 1 Meeting opened 

 Chairman for this year’s Nordic Meeting, Jenny Ekberg, opened the meeting. 

 

§ 2  Election of secretary 

 Richard Edenhofer Klang was elected secretary for the meeting. 

 

§ 3 Election of justifiers 

Daniel Bengtsson and Charlotte Pettersson were elected to approve the protocol. 

 

§ 4 Meeting agenda 

 The meeting agenda was approved. 

 

§ 5  Evaluation of Nordic Meeting 2009 

 Turning Torso and the City Tunnel:  

- The Norwegian students thought it was very nice to see Malmö and to see something else 
than just Lund. 

- The Finnish students liked the architecture and found it interesting to see the Bo01. 
- The Danish students liked the trip and to see Malmö, Västra hamnen and Turning Torso. 

 

Swedish Land Survey (Lantmäteriet), Fredrik Warnquist and the sightseeing at the LTH and in 

Lund: 

- The Norwegian students liked to see the LTH and also liked the lunch lecture of the 
Swedish Land Survey. 



- The Finnish students thought it was perfect timing for everything. They thought Fredrik’s 
lecture was better than the lecture by the representative from the Swedish Land Survey, 
but they liked them both.  

- The Danish students were a bit dissentient. They thought it was nice to see the old 
fashioned parts of Lund, but some of the students thought the walk (about 14.30 – 16.30) 
was too long. The students liked both of the lectures and found Fredrik funny. However 
one or more students thought that both of the lectures were a bit unprepared. 

 

 Lars Harrie (GIS) and Aspect 

- The Norwegian students liked Lars Harrie’s lecture about GIS and thought it was 
interesting to see the Swedish GIS system. They thought that the representative from 
Aspect only talked to the Swedish students (she spoke Swedish) and not to the other 
Nordic students. 

- The Finnish students agreed with the Norwegian students. They did not think that Aspect 
had very much to offer, but at least some of the students liked to hear Swedish language. 

- The Danish students liked the talk about GIS and they found it interesting to compare the 
GIS systems in Denmark and Sweden. 

 

 The whole week in general 

- The Norwegian students thought it was a good mix between study related activities and 
other activities or parties. They thought it was more activities this year than it was last year 
in Norway and they also thought it was easier to do things here in Lund because the 
distance between the living and the University was shorter here. 

- The Finnish students thought it was a good balance of activities. 
- The Danish students thought it had been a pretty good week. They liked that L-TEK had 

done all the shopping so that there was always food in the kitchen. They liked Monday’s 
balance of activities but thought they should have got some time to go shopping on 
Tuesday. The shower was the only problem during the week (there was no shower at 
Lophtet, so they had to go to the LTH). They thought that L-TEK had been good in guiding 
them during the week but thought that L-TEK could have participated more in the 
activities. 

 

§ 6 Next Nordic Meeting, 2010 

There was a discussion if Finland or Denmark will arrange the Nordic Meeting 2010. After 

voting, it was decided that Finland will arrange the next year’s Nordic Meeting. It was also 

decided that Denmark will arrange the Nordic Meeting 2011, Sweden 2012 and Norway 2013. 

 

There was also a discussion what time of the year that would be best for the Nordic Meeting. 

The Finnish, Danish and Swedish students would prefer the beginning of October and the 

Norwegian students would prefer the end of September. 

 

It was appreciated that the invitations were sent very early this year. 



 

§ 7 Facebook group 

The students from each country, responsible for the Nordic Meeting, should be responsible for 

the group.  

Here it should be information about the next Nordic Meeting, evaluations, phone numbers, 

rules, diaries and a guideline with things to remember. This information should also be 

archived somewhere else. 

 

§ 8 Other opinions and thoughts 

The Norwegian students say that there are rules for the Nordic Meeting (days of activities 

etc.). There was a discussion about changing the rules, but after voting it was decided to not 

change the rules. The Danish students would look for the rules in their archives. 

The Norwegian students thought it had been a very nice week. The only bad thing was that 

there was no shower at Lophtet. 

  

§ 9 Meeting closed 

Chairman for this year’s Nordic Meeting, Jenny Ekberg, closed the meeting.  

 
The protocol is made by:  

 

_______________________ 

Richard Edenhofer Klang 

Secretary 

 

Members to check the minutes: 

 

 

________________________  ______________________ 

Daniel Bengtsson   Charlotte Pettersson 
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Regler gällande Nordiskt Möte 

Arrangemanget 
1. Mötets namn är Nordiskt Möte 

2. Nordisk Möte har till uppgift att verka för stärkande av kamratandan mellan de nordiska 
lantmäteristudenterna och genom att ge en inblick i de olika ländernas                         
lantmäteriförhållanden,                                                         
stärka den grund till samarbete, som existerar mellan de nordiska 
lantmätarna. 

       3.   Nordisk Möte fyller sin uppgift främst genom att: 
             a. årligen anordna ett möte mellan de nordiska ländernas lantmäteristuderande, 
             b. verka för ett stipendiatutbyte mellan de olika högskolorna, 
             c. i övrigt verka för ett stärkande av de internordiska kontakterna mellan de studerande. 

    

       4.   Arrangerandet av det årliga mötet. 
 
             1.Nordisk Möte arrangeras av de olika ländernas studentorganisationer. 
             2.Mötet bör pågå i ca. 7 dagar. 
             3.Värdlandet fastställer tidpunkten for Nordisk Möte på våren före rnötet. Preliminär 
                 kallelse skall utsändas före 1/5 och slutlig kallelse senast 1/9. 
             4.Värdlandet kan fritt utforma mötesprogrammet enligt de riktlinjer, som anges under punkt            
                nr 2. En Generalförsamling skall dock alltid sammankallas. 
             5.Värdlandet får uppta en viss deltagaravgift av gästerna, 
             6.Värdlandet är inte skyldigt att motta fler än 10 gäster från vart av de övriga länderna. 
                Om fler an 10 studeranden från ett land vill delta ett Nordisk Möte bör en överenskommelse 
                träffas med värdlandet i varje enskilt fall. 
             7.Rätt att delta i Nordisk Möte tillkommer: 
                a. av vederbörande studentorganisationer utsedda studeranden, vid de olika 
                högskolornas lantmäterilinjer. 
                b. lantmäteristuderanden från andra länder an de nordiska, om värdlandet så tillater. 

      5.   Generalförsamlingen. 

             1.Vid det årliga mötet skall en generalförsamling sammanträda, bestående av de i  4.7a 
                nämnda mötesdeltagarna. 
             2.Till generalförsamlingens sammanträde utser värdlandet ordförande och sekreterare.   

             3.Vid generalförsamlingen skall följande frågor behandlas: 
               a.öppning av generalförsamlingen. 
               b.slutgiltigt godkännande av rapport och referat från senaste Nordisk Möte. 
               e.budget for mötet i år. 
               d.mötesplats och preliminär tidpunkt for Ordförandemötet, 
               e.mötesplats och preliminär tidpunkt för nästa Nordisk Möte. 
               f.kritik av Nordisk Möte. 
               g.övriga frågor, 
 
             4.För att kunna uppta ärende till beslut under övriga frågor, skall motion i frågan 
                skriftligen ha tillsatts varje land minst 5 månader före mötet eller skall mötet enhälligt 



                ha beslutat uppta ärendet till behandling. 
             5.Generalförsamlingen är beslutsför om minst 10 deltagare från minst 2 länder deltar i 
                mötet. Varje deltagare har yttranderätt. Varje land äger en röst, vilken avges av                  
                en enda representant, som på begäran kan styrka sin befogenhet. För beslut fordras enkel 
                majoritet. Vid lika röstetal förfaller frågan om ej deltagarna enhälligt beslutar av- . 
                göra frågan genom lottdragning. 
             6.Vid generalförsamlingen skall föras protokoll, som skall arkiveras i en härför avsedd 
                Nordisk Mötepärm. Kopia av protokollet skall, senast 2 månader efter mötet, av 
                värdlandet utsändas till de övriga ländernas studentorganisationer. 
             7.Deltagama bor efter metet informera sektionen (el. motsvarande) genom ett skriftlig 
                referat fran motet. 
 
       6.  Stipendiatutbyte. 
 
             1.Sektionen kan under det kalenderår som kommer efter Nordisk Mete motta minst en 
                stipendiat från vart och ett land. 
             2.Tidpunkt och omfattning bestämms enligt överenskommelse. 
             3.Stipendiat skall själv bekosta resor och uppehälle. 
             4.Information om de olika ländernas kurser skall utbytas på Nordisk Möte och Ordf.möte.              
                Även mellan möten bör de olika länderna utbyta information om studier, 
                sektionsverksamhet och dylikt. 
 
       7.   Ordförandemötet. 
 
             l.Ordförandemötet anordnas årligen. 
            2.Från varje land får delta ordförande eller annan ledamot av sektionen + 5 övriga  
               representanter, om annat ej överenskommes med värdlandet.                                                                        
             3.Ordförandemötet förläggs till februari eller mars. 
             4.Mötet bor omfatta 2 - 4 dagar. 
             5.Värdland är det land, som 2 år tidigare anordnat Nordiskt Möte. 
             6.Värdlandet får uppta en viss deltagaravgift av gästerna. 
             7.Deltagama skall under mötet diskutera plats, tidspunkt och tema för följande Nordiskt 
                Möte etc. samt preliminärt godkänna rapport och referat från det senaste Nordiskt Möte 
             8.Deltagarna bör efter nötet informera sektionen genom ett skriftlig referat från mötet. 
        
PM 1 
 
 l.Punkterna under PM ändras enligt 5.3 g) i stadgarna (se även 5.4)). 
2.Nordiskt Möte arrangeras i tur och ordning enligt följande: Danmark, Norge, Finland, 
Sverige. 
3.Nordiskt Möte bör arrangeras i september eller i oktober. 
4.Varje land bör ha en officiell pärm, som tas med i mötena. Därtill bör det finnas en 
skild NM-pärm. 
5.För stadgarändring fordras på generalförsamlingen beslut med enkel majoritet. 
(Antagna på NM 9/10 1987 i Norge. Rev. NM 1989 i Sverige.)                                                                                                                

Not. 

Enligt tidigare diskussioner vid Nordiskt Möte anses det onödigt att arrangera Ordförandemöten 

eftersom kontakt via e-mail idag går lika bra. Definitivt beslut om detta borde tas vid NM 2010. 



Ölhävningstävlingen Miss Foster 
Historia                                                                                                                                                                       
Sedan gammalt har det varit brukligt att, på Nordiskt Möte för 
lantmäteristuderande, mötas i ädel tävlan kring konsumerandet av det, för 
en lantmätare, så nödvändiga ölet. 
Kampen har haft formen av en lagtävling, som under vederbörligt 
ceremoniel resulterar i att det vinnande laget mottager Miss Foster, som 
därefter skall förvaras i ett år till nästa tävling, 
 
Syfte 
Syftet med ölhävningstävlingen på Nordiskt Möte för lantmäteristuderande 
är att utse den av de deltagande nationerna, vilken är mest värdig att 
under det kommande året erbjuda Miss Foster husrum och därvid visat 
okuvlig längtan till och smak för öl av god kvalitet. 
Utpekandet av den mest kvalificerande nationen ska ske under värdiga 
former och utgöra en länk i Nordiskt Mötes kedja av utbildnings- och 
nöjesarrangemang. Miss Foster-tävlingen ska på ett naturligt sätt glida in 
i mötet och medverka till att stärka de vänskapliga förbindelserna 
deltagare och länder emellan. 
 
Deltagare och funktioner 
Varje land ställer upp med ett 4-mannalag, utvalt bland de dugligaste, 
Bägge könen ska vara representerade. 
Till domare utses en kommitté med en medlem från varje land. Dessa 
förbinder sig högtidligt att övervaka att de för tävlingen nedtecknade 
reglerna följes. 
Till tidtagare utses en stabil och nykter person från varje land. Var 
tidtagare tar tid på ett annat lands lag. 
Till överdomare väljs en av deltagande lag erkänt neutral och pålitlig 
Person.  Denne utövar den övergripande kontrollen över att tävlingen 
genomförs på tillbörligt sätt. Överdomaren ska medla i, och har att 
avgöra, de tvister som uppstår under tävlingens gång. 
 
Vem vinner? 
Varje lag använder fyra öl av den sort som i övrigt drickes vid Mötet. 
Styrkan skall motsvara den hos normal pilsner och ölet skall vara lagom 
lagrat, tempererat och vara emballerat i flaska. Dessa &oum 1;1 placeras i 
en rad framför varje lag. På en av överdomaren given signal, startar 
tidtagarna klockorna och det är nu tillåtet för lagen att påbörja 
inmundigandet av flaskornas innehåll, i det att en flaska tömmes åt 
gången av en, och bara en, deltagare från varje lag. När första flaskan är 
tömd sätts den hårt i bordet, på det att en ljudlig signal förkunnat för 
lagets funktionärer, och för näste lagmedlem, att ölet är utdrucket. Näste 
deltagare påbörjar nu intagandet av öl nr. 2. På detta sätt fortsätter det 
till dess signalen från den fjärde ölen förkunnar för tidtagaren att den för 
samtliga fyra öl förbrukade tiden kan noteras. 
Varje lags tomflaskor insamlas av domarna och eventuellt resterande 
innehåll mäts upp i mätglas angivande milliliter,  
så att varje lands totala restkvantum kan bestämmas.  
Detta noteras av domarna. Varje centiliter 
vätska resulterar i ett tidstillägg på 3 sek. (restkvantumtillägg). 



För att erinra om att ölet också skall vara källa till njutning och alltså skall 
intagas fullständigt, åligger det domaren att se efter att all öl kommer 
deltagarna tillgodo. Om han därvid uppfattar att & ouml;1 försvinner andra 
vägar än ned i svalget på tävlingsdeltagarna, har domaren att göra en 
bedömning av laget. Kan det inträffade anses ha medfört obillig tids och/ 
eller restkvantumfördel, tilldelas laget, av det samlade 
domarkollegiet, ett straff i form av tidstillägg. 
Efter summering av tid + restkvantumtillägg + tidstillägg = totaltid, 
förklaras av överdomaren det lag som vinnare, vars totaltid är minst. 
Samtidigt offentliggörs såväl tider som deltider för samtliga fyra lag. Vid 
lika tid mellan två lag sammanträder domarkollegiet och beslutar huruvida 
det krävs omtävling eller om det går att skilja lagen åt genom värdering 
av de i totaltiden ingående delarna. 
Miss Foster överräckes därefter till vinnarlaget. Den nation 
det representerar, bliver skyldiga att medföra henne, orörd av främmande 
händer, till nästa års Nordiska Möte. 
 

(Då Miss Foster med tiden blivit mycket skröplig får det på inga villkor utövas våld mot 
henne och hon är således totalfredad efter tävlingen). 
(På uppdrag av generalförsamlingen i Lysekil 1989. Stockholm oktober 1989). 

 

Irländsk Julafton 
Varje land ställer upp med ett lag om minst 3 personer. Till domare utses en pålitlig person från 

vardera land som skall kontrollera ett annat lands lag. På given signal skall var och en av deltagarna i 

tur och ordning dricka en halv liter vatten och sedan springa till utsatt punkt, snurra 10 varv och 

springa tillbaka. En deltagare får ej börja dricka sitt vatten innan lagmedlemmen före hunnit i mål. 

Det lag där alla deltagare genomfört uppgiften och sprungit i mål först, vinner. 

Priset är en kavel där vinnarlaget får gravera in sitt lands namn och det årtal tävlingen ägt rum. 

Nationsmedlemmarna är sedan skyldiga att se till så att priset tas med till nästa års Nordiskt Möte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Räkenskaper NM-09 

Ekonomi NM-09   

   

 Utgifter(SEK) Inkomster 
(SEK) 

Mat:   

Frukost/fika 3024  

Luncher 7000  

Middagar 2840  

Sittning 4603  

   

Aktiviteter:   

Citytunnel 1200  

   

Övrigt:   

Tröjor 4000  

Hyra Lophtet 3250  

Gåvor till föreläsare 532  

Transport 3100  

   

   

Sponsring:   

Lantmäteriet  8000 

ASPECT  5000 

Deltagaravgift  14000 

L-tek  5000 

Programledningen  3000 

   

Summa 29549 35000 

   

Diff  5451 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kontaktinformation 

Sverige: 

Jenny Ekberg 

E-mail: lm07je7@student.lth.se 

 

Norge: 

Knut Øysteinson Høgetveit 

E-mail: knut.hogetveit@student.umb.no 

 

Finland: 

Matti Marppi 

E-mail: matti.karppi@tkk.fi 

 

Danmark: 

Søren Søndergård Thomsen 

E-mail: ssth07@land.aau.dk 
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