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PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2006-06-12

Plats:

Stockholms stad, SLK/Utvecklingsavd, Klarabergsviadukten 63

Närvarande:

Rune Olsson, ordf.
Anders Hallmén
Johan Nordenswan
Annika H Hyltén
Birgitta Nilsson
Gäst: Torsten Hökby

Jan Eriksson
Jenny Edvinsson
Magnus Rothman
Karin Ericsson

1. Föregående mötes anteckningar gicks igenom och godkändes, samt en uppföljning av
utdelade uppdrag gjordes.
2. En diskussion fördes tillsammans med Torsten Hökby om ett upplägg av höstens
workshops för ledande befattningshavare. Styrelsen gav en arbetsgrupp bestående av
främst Anders, Johan och Rune i uppdrag att tillsammans med Torsten komma med ett
förslag på programidé. De träffas den 22 aug. kl 08:30 hos Rune på Klarabergsviadukten
63. Alla styrelseledamöter är välkomna att delta.
3. Annika redogjorde för föredragen på vårseminariet där ett 30-tal personer deltog. Karin
och Birgitta fick i uppdrag att göra föredragshållarnas OH-material tillgängliga på nätet.
4. För att få redovisningen av benchmarking-projektet slutförd tar Anders kontakt med Bosse
och diskuterar hur multimedia-presentationen ska färdigställas.
5. Karin har fått ett positivt besked från Ragnwi Marcelind (ordf. i bostadsutskottet) om att
hålla ett frukostmöte den 17 nov. på tema INSPIRE på Riksdagshuset. Ewa Ragnestig eller
motsvarande person inbjuds av Karin att prata om konkreta INSPIRE-frågor för
kommunerna. Inbjudan ska gå till GISS-kontaktpersonerna samt till kontaktpersoner inom
miljöverksamhet som Karin använt vid ett tidigare tillfälle. Inbjudan till mötet bör gå ut i
mitten av oktober. Birgitta ombads att hjälpa till med praktiska detaljer för arrangemanget.
Planeringen av träffen tas även upp på nästa möte.
6. Övriga frågor
- Karin rapporterade att Banverket ansökt om utträde.
- Styrelsen beslutade att acceptera ULI´s avgift på 620 kr/år för Omvärldsnyheter på
Geoforum.

-

Birgitta planerar att under sommaren slutföra inläggningen av ansökningsblankett och
presentationen av stipendiet som ska finnas på hemsidan. Hon ombads att presentera
detta vid nästa möte.
Styrelsen beslutade att inte införa ett lösenordsskydd på hemsidan.
Utskick av nästa nyhetsbrev planeras vid nästkommande styrelsemöte. Nyhetsbrevet
föreslås innehålla information om stipendiet, höstens workshops, frukostmötet samt en
dementi om lösenordsskyddet.
Rune meddelade att han fått ett mail från Michael Le Duc, KTH ang. ett projekt om
geografisk information och GIS för kommunal krisberedskap. Rune svarar Michael
och ser till att förse honom med vår lista på kontaktpersoner.
Karin rapporterade från samtal med Göran Lundberg, KSL ang. adressdatabasprojektet. De planerar att under hösten tillsammans med IT-Forum på ett
kommundirektörsmöte få en stund för adressfrågorna.

7. Nästa möte är sedan tidigare bestämt till onsdagen den 23 augusti kl 16 hos RTK.

___________________________
Rune Olsson, ordf.

_______________________
Karin Ericsson, sekr.

