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PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2006-09-28 

 
 

Plats: Lantmäteriet, Årstaängsvägen 17 
 
Närvarande:  Rune Olsson, ordf.  Jan Eriksson  
 Anders Hallmén  Julie Mostert 
 Jenny Edvinsson  Annika H Hyltén 
 Karin Ericsson   Birgitta Nilsson 
  
1. Föregående mötes anteckningar gicks igenom och godkändes, samt en uppföljning av 

utdelade uppdrag gjordes. Birgitta tar åter kontakt med de föreläsare som ännu inte gett 
besked om att få lägga ut OH-bilderna på hemsidan. Vid nästa styrelsemöte, dvs. den 9 
nov, lämnar Birgitta en rapport över hemsidans besöksstatistik. 

 
2. Inga stipendieansökningar har ännu inkommit. Birgitta redovisade de åtgärder som gjorts 

vad gäller stipendieinformation som skulle gå ut. Styrelsen gav Birgitta i uppdrag att skriva 
en pressrelease som kan skickas till olika tidningar som distribueras i regionen plus även 
Lantmäteriets hemsida och tidningen Gränssnittet, företagsutskick m.fl. Det ska även 
finnas information om stipendiet i inbjudan till frukostseminariet. 

 
3. Karin och Birgitta redogjorde för olika delar av förberedelserna inför frukostmötet. Bland 

annat har det blivit osäkert om Ragnwi Marcelind (kd) kan delta eftersom hon inte fick 
någon riksdagsplats. Inbjudan, sändlista m.m. gicks igenom. Inbjudan ska gå ut senast 
vecka 41 (dvs. drygt 4 veckor före). 

 
4. Projektläget 

Benchmarking-projektet: 
Anders redogjorde för situationen för webbTV-redovisningen för benchmarking-projektet. 
Tekniken sätter käppar i hjulet i dagsläget. Anders får i uppdrag att föreslå Bosse att som 
ett alternativ låta projektet presenteras på DVD el.dyl. Karin informerade om att Katarina 
Lindgren också är angelägen att få detta klart, eftersom hon ska ha en redovisning av 
projektet på Geoinfo 2006. Marknadsföring av stipendiet ska också finnas med på 
Geoinfodagarna. 
 
Verksamhetsansvariga-projektet: 
Vid förra styrelsemötet framkom att uppdraget ang. verksamhetsansvariga skulle inriktas 
på kommunal verksamhet. För att diskutera uppdragets upplägg mer i detalj beslutades att 
ha en halvdagsgenomgång med Torsten Hökby, förslagsvis f.m.14 nov, 16 nov. e.m. eller 
22 nov. f.m. hos RTK (Julie bokar rum). Anders kontaktar Torsten och återkommer med 
definitivt datum. Anders och Jan får i uppdrag att bjuda in kollegor för att tillföra fler 
perspektiv till diskussionerna. 

 
5. Övriga frågor 



- En genomgång gjordes av det ekonomiska läget. Styrelsen kan konstatera att 
projektmedlen inte nyttjas tillräckligt, och är därför enig om att det är viktigt för 
föreningen att fokusera på projekt med långsiktig och strategisk verksamhetsnytta. 
Vid nästa möte tas en punkt upp på dagordningen för att planera en dag för fri 
diskussion om långsiktigt arbete som underlag till planeringen föreningens verksamhet 
(träff i början av året). 

- Birgitta redogjorde för hur frukostseminariet och andra GISS-arrangemang kan visas 
på ULI´s hemsida och hon fick i uppdrag att hålla kontakt med ULI. 

- Karin redogjorde för en förfrågan från Marianne Leckström, SKL om föreningen i 
dagsläget vill vara med och stödja det kommande standardiseringsarbete för digitala 
detaljplaner, med anledning av GISS tidigare intresse för frågan. Anders meddelade 
att han är utsedd av vara SKL:s TK-representant. Anders tillfrågar Marianne om 
någon annan Stockholms kommun är tillfrågad att delta. Därefter kontaktar Rune 
Johan Nordenswan, Nacka kommun om hans intresse att representera föreningen. 
Oavsett vilken av länets kommuner som blir representerad så åtar sig föreningen att 
betala grundavgift och årlig avgift för kommunens deltagande. Som motprestation vill 
föreningen ha en redovisning vid ett seminarium eller liknande. 

- Styrelsen beslutade att adjungera Greger Lindeberg som representant för RTK t.o.m. 
sept-07. 

 
6. Nästa möte är sedan tidigare bestämt till onsdagen den 8 nov. kl. 16 hos Stockholms 

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


