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PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2009-05-18 
 

 
Plats: Telefonmöte 
 
 
Närvarande:  Rune Olsson  Johan Reuterham 
 Jenny Zaar  Jan Eriksson 
 Mats Dunkars  Lars Skog 
 Karin Ericsson    
 
 
1. Föregående mötes anteckningar gicks igenom och godkändes. 
 
2. Rune redogjorde för det ekonomiska läget nu när huvuddelen av medlemsavgifterna kommit 

in och Mats Wallenstein har gjort nödvändiga flera utbetalningar. De återstående medlen 
ligger till grund för höstens/vinterns planering. 
Styrelsen beslutade att utse Lars Skog som ekonomiansvarig. Lars, Rune och Karin träffas 
för att diskutera detta uppdrag mer ingående. 

 
3. Johan Reuterham som tagit på sig ansvaret att ta hand om den fortsatta uppföljningen av 

projektidéerna från kontaktpersonsträffen avser att kalla till en träff i Lantmäteriets lokaler 
fred. 21 aug. Johan skickar med stöd av Catharina Hansson ut en inbjudan till de två 
projektgrupperna. 

 
4. Med anledning av Geodataförstudien och KLS´s Geodatarådsrapport har Rune varit i 

kontakt med Hans Lovén, ordf. i KSL´s Geodataråd. Styrelsen anser att Steg 1 i föreningens 
Geodataförstudie är viktig att komma igång med, och en samordning med KSL´s 
Geodataråd är bra att få tillstånd. Därför tar Rune kontakt med Hans Lovén/Thomas 
Fredriksson och ber om att få medverka i Geodatarådets möte den 29 maj som har 
”Samverkan med GISS” på dagordningen. 
Karin får gärna sprida föreningens Geodataförstudie inom Lantmäteriet och speciellt till 
representanter i Geodataprojektet. 

 
5. Övriga frågor 
- Medlemsutträden från tre medlemmar har inkommit. Karin fick som fadder i uppdrag att 

kontakta Polisen och Färdtjänsten, men även att skicka ett bekräftelsebrev om utträde till 
Miljöförvaltningen. 

 
- Jenny återkommer med kontakten med ULI avseende förändringarna för geoforum.se. 
 
- Förslaget på nyhetsbrev från Staffan gicks igenom, och Karin fick i uppdrag att återkoppla 

till honom med kompletterande uppgifter innan utskick. Rune kompletterar nyhetsbrevet 
även med en sommarhälsning. 

 



- Mats återkommer vid nästa möte angående kontakt med ULI med anledning av ”Nordic 
GIS Conference” den 24-25 sept. 2009. 

 
- Helga har skickat ut en fadderförteckning till alla i styrelsen. Hon framförde även en idé - 

som mottogs positivt - om att varje fadder skickar ett personligt brev till resp. 
kontaktperson. Hon skickar därför till övriga i styrelsen ett förslag på fadderbrev som 
respektive fadder förslagsvis skickar innan sommaren samt ett förslag på faddrarnas 
roll/uppgift. 

 
6. Nästa möte 

Månd. 8 juni kl 9-12:30 (inkl. lunch) hos Sweco 
 

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


