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PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2016-09-14 
 
 
Plats: Sweco, Gjörwellsgatan 22 
 
Närvarande: Rune Olsson Eva Nord 
 Annalena Hanson (Skype) Lars Skog 
 Helena Näsström Magdalena Hirsch 
   
   
Frånvarande: Johan Reuterham  Helena Nyman  
 Gabriella Skwarski Lina Delde 
 
 
1. Föregående mötesanteckningar 

Föregående mötesanteckningar gicks igenom av ordförande och godkändes. 
Uppföljning av att-göra-listan gjordes.  

 
2. Ekonomi 

Resultatrapport, balansrapport och budget gicks igenom, och ekonomin ser mycket bra 
ut. Det beror bland annat på att kanslistödet och seminarierna inte har medfört så höga 
kostnader som budgeterat samt att vi inte delat ut några stipendier. 
 

3. Studieresa 
Kartografiska sällskapet har frågat om de får lägga ut vår reseberättelse från London 
på deras hemsida. Styrelsen tycker att det är en bra idé. 
 
Arbetsgruppen bestående av Annalena, Eva och Magdalena har kompletterats med 
Uwe Stephan från Länsstyrelsen. Uwe har sina rötter i Berlin och pratar tyska. Gruppen 
har haft ett möte och arbetar efter idén att vi ska åka till Berlin hösten 2017 i samband 
med kongressen InterGeo. Det är fortfarande en del frågor som måste besvaras 
angående konferensen, bland annat vilket datum som är aktuellt, om det finns 
tillräckligt med föredrag på engelska mm. Uwe ska ringa till arrangören i Tyskland och 
fråga. Om det är så att kongressen inte bedöms som meningsfull för GISS så tror 
gruppen att vi ändå kan hitta andra meningsfulla aktiviteter i Berlin.  
 
Lars berättar att ESRI har haft ett event i Berlin där de använde en egenutvecklad app 
för en ”geolek” som gick ut på att leta upp monument. Lars ska undersöka om vi kan 
använda den. 
 
Beslut om destination måste fattas på nästa styrelsemöte för att vi ska kunna 
informera i nyhetsbrevet.   
 
 

 



4. Nyhetsbrev 
Nyhetsbrevet skickas ut i mitten av december. Annalena ansvarar för nyhetsbrevet. 
Aktiviteter som ska ingå: 

• AW Metria (Eva) 
• Seminarium Svensk Geoprocess (Rune ) 
• GeoInfo/GeoForum (Eva, Johan, Helena Nä) 
• STHLMs geodataråd höstkonferens (Johan, Eva) 
• GISS kommande aktiviteter: årsmöte , AW, studieresa 2017 (Annalena) 
• Inledning och julhälsning (Rune) 

Skicka in era bidrag så snart som möjligt! 
 
5. Planering AW 

Styrelsen gick igenom årsplaneringen och gjorde en del ändringar för nästa år, se 
årsplaneringen. Närmast på tur är Metria den 24 november, Eva är ansvarig. I dropbox 
under årsplanering ligger senaste tidsplaneringen. 

 
6. Planering seminarium 

Genomgång av årsplaneringen: 
a) Svensk geoprocess 18 oktober. Eva ansvarig. Inbjudan har gått ut. Eva följer upp 

deltagande och går ut med påminnelse. 
b) Regionens utveckling var planerad till årsmötet i februari men styrlesen beslutade 

att hålla det tillsammans med ULI i april-maj  2016. Helena Nässtöm är ansvarig 
och har fortsatt kontakt med ULI.  

c) Seminarium ledningsägare. Rune är ansvarig och tar fram ett utkast att diskutera 
till nästa styrelsemöte. 

 
Eftersom vi flyttar seminariet om regionens utveckling så måste vi hitta ett nytt tema 
till årsmötet. Efter en lång och engagerande diskussion så beslutade styrelsen att ett 
framtidstema vore passande (hel- eller halvdag). Styrelseledamöterna ska till nästa 
möte kolla upp idéer, följande nämndes särskilt: 

• BIM/GIS, KTH’s VR-kub (Magdalena) 
• Gamifikation på Lantmäteriet (Eva) 
• Professionell föredragshållare (Lars) 
• Stockholms stads framtidsstrategi (Rune) 

 
7. Relationer ULI 

ULI vill hålla seminarium om regionens utveckling tillsamans med GISS. Det skulle i så 
fall vara ett tvådagars seminarium där GISS ansvarar för GIS-spåret den andra dagen. 
Styrelsen är positiva till ett samarbete och utser Helena Näsström till kontaktperson 
mot ULI. Det är viktigt att vi i ett tidigt skede kommer överens om hur kostnader och 
intäkter ska fördelas. Det är viktigt för GISS att våra medlemmar får gå kostnadsfritt 
eller till subventionerat pris. 
 

8. Övriga frågor 
• Magdalena finns ej med som styrelseledamot på hemsidan. Magdalena 

kontaktar ULI om detta.  
• Kanslifunktionen på ULI finns kvar fram till sommaren 2017, därefter är det 

oklart hur det blir. 
• Verksamhetsplanering är bokad till den 2 december på Stockholms golfklubb. 

Rune gör ett utkast till program. Alla var mycket nöjda med Linas insats under 
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workshopen i fjol, därför finns det önskemål och att hon ska ställa upp igen och 
hjälpa till med workshopen. Lars bokar in julbord i anslutning till golfbanan där 
vi har mötet. Eftersom flera uttryckte att fredagar inte är en bra dag för 
jobbmiddagar så kom frågan upp om vi kunde flytta på mötet. Lars kollar upp 
alternativa dagar. 

• Kontakter med studenter. Magdalena meddelar att antalet studenter på KTH 
som valt Geografisk IT är rekordstort i år (12 st). Det finns två grupper 
studenter som GISS vill nå; dels de som ska välja inriktning för att få dem att 
välja geografisk IT, dels de som valt geografisk IT för att möjliggöra kontakter 
med tänkbara framtida arbetsgivare. Båda grupperna är intressanta för GISS 
medlemmar. Tänkbara forum är Armada och LAVA, lunchföreläsningar eller 
kanske ett AW tillsammans med KTH för att låta studenter presentera sina 
exjobb. Magdalena ska undersöka vad det kostar att ha en lunchföreläsning. Det 
brukar vara dyrt men varierar i pris. 
 

 
9. Nästa möte 

Hålls den 18 oktober kl 13.30-16.00, hos Sweco, Gjörwellsgatan 22. 
 

 
 
 
 
 
___________________________________  ___________________________________ 
Rune Olsson, ordförande  Eva Nord, sekreterare



BILAGA 
 
Att-göra-lista: 

• Studieresa 2017: En arbetsgruppen bestående av Annalena, Eva, Magdalena och 
Uwe arbetar vidare. 

• Lars ska kolla upp ESRI’s Berlin-app. 
• Nyhetsbrev skickas ut i mitten av december, runt Lucia. Annalena ansvarar, alla 

bidrar. 
• Annalena, Helena Nä och Eva följer upp planerna för afterwork, se punkt 5 och 

årsplaneringen. 
• Seminarium Svensk geoprocess- påminnelse. Eva ansvarig. 
• Seminarium om regionens utveckling tillsammans med ULI, Helena Nä ansvarig 

och kontaktar ULI 
• Seminarium ledningsägare, Rune ansvarig. Tar fram ett utkast att diskutera till 

nästa styrelsemöte. Skicka ut om ”call for papers” till medlemmarna. 
• Uppmaning att läsa nya nationella geodatastrategin! 
• Magdalena finns ej med som styrelseledamot på hemsidan. Magdalena kontaktar 

ULI om detta 
• Framtidsseminarium på årsmötet. Lars, Magdalena, Eva (och alla andra) kollar upp 

förslag. 
• Lars ska boka julbord och kolla upp ett alternativt datum för 

verksamhetsplaneringen. 
• Rune gör ett program för verksamhetsplaneringen  
• Lunchföredrag på KTH? Magdalena undersöker. 

 
 
 
Kvarstående från föregående protokoll: 

• Lina tar fram statistik över medlemmarnas medverkan i föreningens aktiviteter 
• Alla styrelseledamöter ska se över sin text på hemsidan. 
• Alla bör ringa till sina kontaktpersoner, för att kontrollera att det är rätt uppgifter 

till kontaktpersonen, fråga vad de vill med föreningen, vad föreningen bör göra 
samt höra efter intresse att hålla AW. 

 
 


