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PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2006-08-23 

 
 

Plats: RTK, Västgötagatan 2 
 
Närvarande:  Rune Olsson, ordf.  Jan Eriksson  
 Anders Hallmén  Johan Nordenswan 
 Magnus Rothman  Anna-Karin Bergvall 
 Karin Ericsson  Julie Mostert 
 Birgitta Nilsson, tom punkt 2 
  
1. Föregående mötes anteckningar gicks igenom och godkändes, samt en uppföljning av 

utdelade uppdrag gjordes. Birgitta och Karin ser till att OH-material från föredragshållarna 
vid senaste seminariet blir tillgängliga på nätet. 

 
2. Birgitta presenterade utformningen av ansökningsblanketten och presentationen av 

stipendiet på hemsidan. Birgitta fick i uppdrag att be ULI om en blänkare om stipendiet 
under Nyheter på ULI´s hemsida. Vid nästkommande styrelsemöten ska 
stipendieansökningar finnas med som en punkt på dagordningen. Birgitta skickar därför ut 
inkomna ansökningar till styrelsen vartefter de kommer in. 
För övrigt tar Birgitta fram besöksstatistik för förstasidan och redovisar det kvartalsvis. 

 
3. Rune och Anders rapporterade från mötet med Torsten Hökby ang. uppdraget att anordna 

workshops för att komma underfund med hur GIS kan vara ett stöd/verktyg för strategiska 
och långsiktiga verksamhetsmål. För att närmare precisera uppdraget är det viktigt att 
specificera de områden som är intressanta. Styrelsen diskuterade därför olika strategiska 
IT-, GIS- och verksamhetsfrågor som uppdraget ska inrikta sig på. 

 
4. Karin redogjorde för de kontakter och förberedelser som gjorts för att anordna 

frukostmötet på riksdagshuset på temat INSPIRE. Julie skickar ett ytterligare förslag på 
föredragshållare till Karin. 

 
5. Anders meddelade att inget har hänt avseende kontakter med Bosse för webbTV-

redovisningen för benchmarking-projektet. 
 
6. Övriga frågor 

- Karin rapporterade att WM-data visat intresse för medlemskap. Karin fick i uppdrag 
att kontakta dem. 

- Utkast till nästa nyhetsbrev gicks igenom, och vissa kompletteringar och justeringar 
gjordes. Rune och Jan fick i uppdrag att bidra med texter. 

- Inget nytt fanns att rapportera från KSL´s adressdatabasprojekt. 
 
7. Nästa möte är sedan tidigare bestämt till torsdag 28 sept. hos Lantmäteriet. 

 
___________________________  _______________________ 
Rune Olsson, ordf.   Karin Ericsson, sekr. 


