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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.  
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Aktiviteter för år 2012 och våren 2013 
 

- GISS After Work 
After Work kommer att fortsätta under detta verksamhetsår då intresset har och är mycket 
stort bland medlemmarna. 
 

- Studieresa 
En studieresa planeras i vår för medlemmarna i GISS-föreningen. Styrelsen arbetar med ett 
program för studiebesök i Danmark med två övernattningar någon gång under veckorna  
16-17.  

 
- Facebook-grupp för GISS 

o Föreningen kommer att arbeta för att Facebookgruppen används mer (gå in på 
www.facebook.com och sök på GISS). 

 
-     Lobbyverksamhet mot SKL/LM angående behovet av standard för geodatautbyte. 

o GISS kommer att följa och vara med i det arbete som SKL driver för att 
standardisera utbytet av geografisk information bl a för att kunna underlätta 
konsumenter typ ledningsägare som hanterar information från ett stort antal 
kommuner. 

 
-     Samverka med KSL´s Geodataråd ang. enklare tillgång till geodata. 
 
- Workshop angående Geodatasamverkan. Senare aktiviteter baserat på resultat av 

workshopen vid årsmötet 
 

 
Nyhetsbrevet planeras att utkomma ut vid minst två tillfällen under perioden. 
 
Styrelsen kan ge ut stipendium ”Årets omvärldsspaning” för att stimulera till 
kompetenshöjning inom GIS.  
 
Styrelsen kommer att utse årets GISS-medlem till den organisation som har bidragit till  
årets ”GISS-händelse” inom regionen.  
 
Styrelsen kommer att fortsätta att uppmuntra aktiviteter som syftat till samverkan mellan 
medlemsorganisationerna. 
 
GISS skall under året ha fortsatta samarbete med andra SamGIS-föreningar samt genom 
medlemskap i ULI.  
  
De ovanstående aktiviteterna kommer att genomföras i mån av tid och resurser. 
 
Styrelsen sammanträder ungefär 7 gånger per år för att ha en god kontinuitet och hålla  
frågorna levande. 
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