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V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E F Ö R 2014
GISS är en ideell förening som är öppen för den som vill stödja och/eller medverka i
uppbyggnaden och användningen av GIS som ett verktyg i länets samhällsutveckling.
55 (57) myndigheter/organisationer/företag var medlemmar i föreningen under 2014, se
förteckning. Medlemmarna är fördelade på 26 (26) kommuner, 12 (11) statliga och regionala
organisationer samt 17 (18) privata aktörer (en del organisationer har flera medlemmar t.ex.
olika förvaltningar). Siffrorna inom parentes avser år 2013.
Föreningen Geografisk informationssamverkan inom Stockholms län, GISS, bildades den 18
februari 1994. Varje medlem representeras av en kontaktperson. Föreningen leds av en
styrelse med 10 ledamöter. För den löpande verksamheten finns ett ”kansli” som på
uppdragsbasis leds av en kanslichef tillsammans med ULI Service AB.
Styrelse
Ordförande
Vice ordföranden
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ersättare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ersättare
Ledamot

Rune Olsson
Annalena Hanson
Helena Nyman
Lars Skog
Lina Delde
Tomas Stenberg
Karin Ericsson
Staffan Kjellman
Gabriella Lundholm
Helena Näsström
Nils Larsson
Johan Reuterham

ROCAB AB
SWECO Position AB
Upplands Väsby kommun
Esri Sverige AB
Värmdö kommun t.o.m. 1/9 (barnledig)
Värmdö kommun fr.o.m. 1/9
Lantmäteriet
Agima Management AB
Tyresö kommun
TMR fr.o.m. 26/8 (barnledig)
SLL t.o.m. 26/8
Lidingö stad

Valberedning

Tobias Pettersson
Cecilia Pettersson
Karin Bergström

Vallentuna kommun, sammankallande
Haninge kommun
Cartesia GIS AB

Revisorer

Åsa Bruun
Roland Edbom

Upplands Väsby kommun
Upplands Väsby kommun

Revisorsuppleanter

Ulrika Jalkemyr
Sofie Lagerlöf

Solna Stad
Upplands-Bro kommun

Efter föreningsstämman har nio styrelsemöten, varav ett telefonmöte och ett konstituerande
möte, hållits under verksamhetsåret.
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Seminarier
Årsmöte
Årsmötet hölls den 14 februari på Armémuseum i Stockholm med ett 50-tal deltagare.
Samtidigt firade GISS-föreningen sitt 20-årsjubileum. Under mötet avtackades Jan Eriksson,
Stockholms Stad, för sina insatser under många år i föreningen samt Catharina Hansson för
sin roll som tryggt kanslistöd under ett antal år. Årets GISS-händelse delades ut till
Stockholms stad (en get till behövande via Actionaid) med anledning av deras initiativ till
Öppna data.
Stämman avslutades med en film, producerad av Nils Larsson (SLL), om föreningens historia
där bland annat tidigare styrelseledamöter berättade om föreningens bildande och
verksamheten under de första åren. Därefter visades ett antal bilder om föreningens
verksamhet under de senaste 20 åren.
Efter årsmötet började 20-årsjubiléet med ett föredrag på temat ”Den strategiska östra
rikshalvan: Svensk militär land- och sjökartering av Finland 1700-1809" av Maria
Gussarsson Wijk. Därefter följde guidade rundvandringar i muséet genom flera århundraden
av krig och elände, som sedan avslutades med ett desto gladare och lättsammare mingel och
en GISS-utställning innan middagen.
Frukostseminarium om webbkartografi 29 april hos Sweco Position AB
Seminariet hade ett stort antal intressanta föredrag:
 Introduktion till SIS webbkartografiarbete
 Information om geodata och visningstjänster från Länsstyrelsen
 Välj ditt eget kartmanér direkt i visningstjänsten
 Envar sin egen tjänsteproducent. Hur fungerar ArcGIS online?
 Visualisering av geografisk information på webben med CartoDB
Studieresa Vilnius, Litauen 18-20 september
Den 18 september avreste 39 personer med via Riga till Vilnius för att utbyta erfarenheter
med olika organisationer inom GIS-området. Under studieredan fick vi presentationer om vad
följande organisationer/företag gör inom GIS-området:
 Military mapping center (kartunderlag till de militära förbanden)
 GIS Centras (The National Center of Remote Sensing and Geoinformatics) (bl a
ansvar för den nationella geodataportalen http://www.geoportal.lt)
 Hnit-Baltic (GIS-leverantör och återförsäljare av Esri-produkter)
 Itero (konslutbolag som arbetar i projektet Smart Vilnius)
 Vilnius City municipality (ansvar för bl a. kommunens digitala databaser)
 Régistru Centras (har hand om fastighetsregistret, ”bolagsregistret”,
befolkningsregistret och adressregistret)
 iTree Group (250 IT-konsulter och systemintegratörer)
Dessutom hann vi med guidad rundvandring i Vilnius, gemensam middag, ett studiebesök till
tv-tornet (central plats vid demonstrationerna 1991) samt en utflykt till slottsanläggningen i
Trakai med en avslutande typisk karaimsk lunch. Reserapport finns på GISS hemsida.
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After Work
Under 2014 har GISS-föreningen fortsatt med After Work-träffar hos några
medlemsorganisationer. Upplägget är som tidigare, intresserade träffas hos medlemsföretaget
vid 15-tiden för att få se vad de arbetar med och för att få idéer och utbyta erfarenheter.
Därefter avslutas besöket med mingel och tilltugg. Under år 2014 har tre stycken After Work
genomförts:
o
Cartesia AB 31 januari
o

Esri AB 31 mars

o

Blom AB 13 november

Presentationer från After Work finns på GISS hemsida, under Aktiviteter.

Internet
Föreningens hemsida
Hemsidan www.giss.se uppdateras kontinuerligt med vilka aktiviteter som har varit, samt
vilka som är på gång. Där finns även en länk till ULI:s kalendarium.
Facebook
GISS finns på Facebook. Gå in på www.facebook.com och sök på GISS. 95 st personer ”Gillar”
GISS.

E-mail adress
GISS-föreningens e-post är giss@giss.se.
Övriga aktiviteter
Bevakning av konferenser
Styrelsemedlemmarna har under året bevakat ett antal konferenser och gjort resuméer i
nyhetsbreven.
o

Kartdagarna/GIT-mässa, 18 - 20 mars

o

Esri Sverige AB användarkonferens, 31 mars

o

Kommunförbundet Stockholms läns (KSL) Geodataråds vårkonferens 8 – 9 maj

o

ULI-seminarium GIS & Health 2014 13 – 14 maj

o

ULI-seminarium Open Source GIS Sweden 2014 26 – 27 maj

o

GeoInfo 1 – 2 oktober

o

GeoArena 13 - 15 oktober

o

Kommunförbundet Stockholms läns (KSL) Geodataråds höstkonferens 6 november
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Samarbete
Även detta år har GISS haft träffar med KSL:s Geodataråds styrgrupp för att diskutera
samarbetsformer inom geodataområdet.
Kansliet
Under året har GISS-föreningen på deltid engagerat Rune Olsson som kanslichef. Till sin
hjälp har Rune haft Helena Nyman, Upplands Väsby kommun (sekreterare) samt Lisa
Samuelsson och Linda Mellgren i ULI:s kansli. Föreningen betalar Runes och ULI:s
arbetsinsatser per timme enligt uppgjort avtal. Lars Skog har hand om föreningens bokföring
och får ersättning för detta.
Styrelsen har fortsatt med arbetsformen att styrelsemedlemmarna tar ansvar för olika
ansvarsuppgifter t.ex. seminarier, hemsidan, nyhetsbrev, samverkan med KSL:s Geodataråd
osv. Detta har gjort att arbetsfördelningen har varit mer jämn fördelad inom styrelsen.
Medlemskontakter
Förutom kontakter vid seminarierna, stämma och andra träffar har styrelsen fortsatt att
sammanställa sådant som bedömts vara av nyhetsvärde i våra Nyhetsbrev. Dessa har
publicerats på GISS hemsida. Två nyhetsbrev har publicerats under året.
Ekonomi
Utgående balans från 2014 uppgår till 259 065 kr.
Stockholm
2015-01-20
Rune Olsson
Ordförande GISS
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