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PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2006-11-08
Plats:

SLK Utvecklingsavdelningen, Klarabergsviadukten 63 8 tr.

Närvarande:

Rune Olsson, ordf.
Anders Hallmén
Jenny Edvinsson
Johan Nordenswan
Birgitta Nilsson

Jan Eriksson
Greger Lindeberg
Anna-Karin Bergvall
Karin Ericsson

1. Kort presentation gjordes med anledning av att Greger Lindeberg är ny adjungerad
ledamot.
2. Föregående mötes anteckningar gicks igenom och godkändes.
3. Fortfarande har inga stipendieansökningar inkommit. En eventuell pressrelease och vägar
att nå ut till tänkbara kandidater diskuterades.
4. Karin och Birgitta redogjorde helt kort om frukostmötet, där för tillfället ca 20 personer
anmält sig.
5. Projektläget för benchmarking-projektet redogjordes av Anders. Karin fick i uppdrag att
kontakta Katarina Lindgren och Bo W med anledning av en presentation av projektet på en
konferens den 7-8 feb. 2007.
6. Styrelsen gick igenom uppdragsförslag som kommit från Torsten Hökby och upplägget
diskuterades. Styrelsen föreslår att en workshop genomförs med styrelsen. Målet är att hitta
de långsiktiga och strategiskt viktiga GIS-frågorna för Stockholmsregionen. Efter
workshopen ska det finnas en gemensam vision och strategi som styrelsen är överens om.
Datum för workshop bestämdes till 15-16 feb med start kl 12 första dagen till kl 13
påföljande dag.
7. Riktlinjer för årsmötet drogs upp och datum bestämdes till tisdagen den 20 mars kl 13-16.
Greger fick i uppdrag att preliminärt boka seminarielokal på KSL. Förslag till punkter på
programmet för årsmötets inledande seminarium:
- Presentation och genomgång av visions- och strategidokument
- Slutredovisning av benchmarking-projektet
- Ev. stipendiatpresentation alternativt en ny medlem får tillfälle att presentera sig.
Karin uppmärksammar valberedningen på årsmötet och översänder underlag till dem
8. Övriga frågor
- Innehållet i nästa nyhetsbrev togs upp och referat från frukostseminariet, information
om årsmötet och julhälsning med fotografi på styrelsen tas förslagsvis med.
Nyhetsbrevet sänds ut ca 13-14 dec.

-

-

Birgitta redogjorde för hemsidans besöksstatistik och ombads återkomma med aktuell
statistik till nästa styrelsemöte.
Anders rapporterade från det kommande standardiseringsarbete för digitala
detaljplaner. GISS-föreningens stöd till en medverkande kommun från AB-län
diskuterades och styrelsen ombads komma in med förslag på planförfattare som kan
delta i TK-arbetet.
Jenny redogjorde för ett förslag om ett stipendium till en student som kan utföra ett
enklare uppdrag på en arbetsplats. Hon fick i uppdrag att formulera ett förslag på
stipendium.

9. Nästa möte är sedan tidigare bestämt till tisdagen den 12 december kl. 15 hos Stockholms
stadsledningskontor. Mötet avslutas med middag och Jan fick i uppdrag att boka bord till
kl 18:00.

___________________________
Rune Olsson, ordf.

_______________________
Karin Ericsson, sekr.

