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PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2007-10-10 

 
 

Plats: RTK, Västgötagatan 2, 5 tr. 
 
 
Närvarande:  Rune Olsson, ordf.  Anders Hallmén 
 Jan Eriksson  Anna-Karin Bergvall 
 Johan Nordensvan 
 
 
 
1. Föregående mötes anteckningar 

Föregående mötes anteckningar gicks igenom och godkändes. 
 
 
2. Ekonomisk rapport med utgiftsposter 

Vid föregående styrelsemöte fick Rune i uppgift att kontakta Mats Wallenstein för att få mer 
detaljerade uppgifter om vilka utbetalningar som har gjorts samt det ekonomiska läget. Då 
Mats kommer hem från sin utlandsvistelse 1 nov tar Rune kontakt med honom för att 
därefter kunna sända ekonomisk redovisning till styrelsen via mail. 

  
 
3. Avstämning av planeringen av höstseminarium 

Styrelsen godkände det förslag till höstseminarium som redovisades. Seminariet är flyttat till 
fredag den 30 nov kl 07.30-11.15 på Freys Hotel, konferensrum ”Energi”, Bryggargatan 12.  
 

 
4. Avstämning av handlingsplan med aktiviteter 

Styrelsen godkände den handlingsplan som Rune redovisade. Vid mötet hölls en diskussion 
om vilka personer som bör intervjuvas. Rune sänder ut förslag på personer för synpunkter 
till styrgruppen. Jan är  Runes bollplank under projektet. 

 
 
5. Övriga frågor 

- Gemensam arbetsyta 
Rune är lite skepsis till den arbetsyta som finns på Google på grund av att det är svårt att få 
bra struktur (foldrar). Anders återkommer till Rune med eventuellt förslag till annan lösning 
 
- Distribution av webbfilm 
Rune beställer av Bo Wanngård en master som vi kan bränna CD ifrån och distribuera – 
kostnad 10-15 tkr. Parallellt kontrolleras möjlighet till webbplats/hotell. 
 
- Undersökning om utbildning i KRIS-gis 
Styrelsen godkände att undersökningen om KRIS-gis får tillstånd att använda  GISS register 
för att sända ut frågeformulär. 



 
- Mall nyhetsbrev  
Mallen godkändes. Det finns önskemål om mer journalistiskt stuk på nyhetsbrev, framförallt 
rubriksättning 
 
- Geoinfo – ersättning resa 
Styrelsen godkände Runes deltagande i Geoinfo samt ersättning för detta. 

 
 
6. Nästa möte är redan bestämt till torsd. den 8 nov. kl 16-18 

- onsd. 12 dec. kl 16-18 (på RTK) med avslutande middag 
 
 
 

_______________________                                   ___________________________  

Rune Olsson, ordf.   Jan Eriksson 


