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V E R K S A M H E T SPLAN   F Ö R   2011 
 
 
 
Verksamhetsidé 
 
GISS är en oberoende förening som underlättar geografiskt informationsutbyte i Stockholms 
län. Verksamheten har en långsiktig inriktning, en regional prägel och syftar till att utnyttja 
möjligheter och lösa problem som finns i Stockholmsregionen. 
 
GISS ska aktivt driva frågor som syftar till bättre utbyte och ökad nytta av geografisk 
information inom regionen. 
 
Föreningen ska upplevas som det naturliga forumet för sektorsövergripande nätverkskontakter 
på GIS-området i regionen. 
 
Medlemmarna ska uppleva att de får god information från GISS-föreningen, att eget aktivt 
engagemang uppmuntras och att det erbjuds intressanta seminarier. 
 
Medlemmarnas kontaktpersoner ska delta i marknadsföringen av föreningen inom den egna 
organisationen och externt. 
 
Föreningens arbete sker t.ex. genom: 
- Projekt och rapporter som visar på möjligheter och brister. 
- Direktkontakter med makthavare. 
- Samarbete med andra föreningar 
- Seminarier 
- Kontaktpersonträffar 
- Nyhetsbrev och hemsida 
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Aktiviteter för år 2011 och våren 2012 
 
 

Från  Inspirationsdagen den 24 sep 2010 framkom önskemål om ett antal aktiviteter att 
genomföra 2011: 
 
- Facebook-grupp för GISS 

o Facebookgrupp upprättad, gå in på www.facebook.com och sök på GISS. 
 

- GISS after work 
- Studiebesök 

o Styrelsen kommer att planera för några studiebesök med avslutande afterwork. 
De medlemmar som vill kan bjuda in till detta, medan föreningen administrar 
och bekostar  aktiviteten 
 

- Fortsätta med Inspirationsdag/Konsten att sprida GIS 
 

- Kurs som hjälp att visa på nyttan av GIS/Geodata. 
o Seminarium alt. kurs kommer att planeras för att ge argument hur GIS ger 

verksamhetsnytta 
 

- Seminarium för beslutsfattare  med inledningstalare från exempelvis politiken 
o Framtida seminarium planeras med anledning av motionen om Fritt tillgängliga 

geodata. Tanken är att förutom några föredrag få en panel med politiker, 
representanter från Lantmäteriet samt någon eller några kommuner. 

 
- Dialog med  SKL/Lantmäteriet ang. behovet av standard för geodatautbyte. 

o GISS kommer att följa och vara med i det arbete som Sveriges kommuner och 
Landsting (SKL) driver för att standardisera utbytet av geografisk information 
bla för att kunna underlätta för konsumenter såsom ledningsägare att hantera 
information från ett stort antal kommuner. 

 
- Samverka med KSL´s Geodataråd ang. enklare tillgång till geodata. 

o GISS vill trycka på behovet av att tillgängliggöra kommunala geodata, dvs. 
förenkla tillgången till kommunala grundläggande geodata. Det kan gälla 
prismodeller/prissättning, gemensamt/standariserat innehåll, teknik m.m. GISS 
vill diskutera ett utökat samarbete med  Kommunförbundet Stockholms Län 
(KSL) i dessa frågor ur ett användarperspektiv. 
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http://www.facebook.com/


 
 
 
Nyhetsbrevet planeras att utkomma vid två tillfällen under perioden. 
 
GISS planerar att ge ut stipendium till medlemmar på temat” omvärldsspaning” för att 
stimulera till kompetenshöjning inom GIS .  
 
GISS kommer att fortsätta att uppmuntra aktiviteter som syftat till samverkan mellan 
medlemsorganisationerna. 
 
GISS skall under året fortsätta samarbeta med andra SamGIS-föreningar och fortsätta vara 
medlem i ULI. 
 
De ovanstående aktiviteterna kommer att genomföras i den mån det finns utrymme i 
budgeten. 
 
Styrelsen sammanträder ungefär 7 ggr per år för att ha en god kontinuitet och hålla frågorna 
levande. 
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