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Verksamhetsidé 
 
GISS är en oberoende förening som arbetar för att underlätta 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 
inom 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 2013 och våren 2014 
 

- GISS after work 
Då det har varit stort intresse för de After Work som har genomförts under de senaste två åren 
planerar styrelsen att fortsätta med denna aktivitet även under detta verksamhetsår. 
 
Följande After Work är inplanerade: 
Astando    13 mars 
NorrortsGIS/Sollentuna kommun 18 april  (datum inte helt klart ) 
Agima Management AB  maj 
WSP Sverige AB  under hösten 
Fler …. 
 

- Studieresa 
Då det har visat sig att föregående års studieresa till Danmark var mycket uppskattad så 
planeras en liknande aktivitet i höst. Funderingar har varit att besöka Åbo eller Helsingfors 
kommun för att se hur de arbetar inom kart,- mät och gis-området och utbyta erfarenheter. 
Tiden för en eventuell båtresa skulle då användas till att några medlemmar får berätta om 
intressanta projekt inom sina verksamheter. Återkommer senare med inbjudan med detaljerat 
program. 
 

- Seminarium 
Ett halvdagarsseminarium planeras under året. Förslag på innehåll är upphandling inom GIS-
området alternativt webb-kartografi (eventuellt dynamiska kartor/Kartportalen inom 
landstinget). 
 

- Facebook-grupp för GISS 
o Föreningen kommer fortsätta att använda  Facebookgruppen för enkel 

kommunikation mellan medlemmarna (gå in på www.facebook.com och sök på 
GISS). 

 
 
GISS skall samverka med KSL´s Geodataråd för att utveckla GIS inom regionen tex ökad 
användning av ett ruttbart GC-nät  inom regionen.  
 
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 syftar till samverkan mellan 
medlemsorganisationerna. 
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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 ggr per år för att ha en god kontinuitet och hålla frågorna 
levande. 
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