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PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2010-05-21 

 
 
 
Plats: Regionplanekontoret, Västgötagatan 2 
 
Närvarande:  Rune Olsson  Helga Hedén  
 Johan Reuterham  Madelene Nilsson 
 Staffan Kjellman  Helena Näsström 
 Lars Skog   Jan Eriksson 
 Karin Ericsson  
 
 
 
1. Föregående mötes anteckningar gicks igenom och godkändes. 
 
2. Lars har nu tillgång till plusgirokontot, och Mats har gjort en överlämning till Lars. 

En del medlemsavgifter har inkommit vilket förstärkt kassan. En del medlemmar har hört av 
sig om att ett totalbelopp ska finnas med på medlemsfakturan. 
Lars presenterade det ekonomiska dagsläget där kassan förnärvarande är på ca 400 000 kr. 
För närvarande finns en leverantörsskuld på 59 000 kr och en momsinbetalning på 80 000 kr 
ska göras. 

 
3. Rune och Helena fick vid förra mötet uppdraget att planera en workshop som uppföljning av 

GIS-utbildningen. Rune presenterade ett förslag på upplägg för en s.k. Inspirationsdag (den 
24 sept.). Jonas Nordström och Torsten Hökby tillfrågas som föreläsare. Avgiften beräknas 
för medlemmar vara 500 kr, för annan deltagare 2 000 kr. En förhandsinformation om denna 
dag ska ats med i nyhetsbrevet. Enkäten, som var tänkt att genomföras innan, bedömer 
styrelsen som inte nödvändig att göra. Helena och Rune håller i den fortsatta planeringen, 
bl.a ringer Rune till föreläsarna och stämmer av. 
 
Helga och Johan fick vid förra mötet i uppdrag att planera ett seminarium den 29 oktober 
angående datamodeller/datautbyte i Stockholm. Gabriel Hirsch, Sweco föreslås berätta om 
sina konsulterfarenheter som belyser problemen med databaslagring med skiftande 
databasmodeller. Leverantörer såsom Spatial Tech, ESRI, DigPro, men även Astando och 
Lantmäteriet bereds tillfälle att berätta om sina databasmodeller. 

 
4. Staffan presenterade ett förslag på nyhetsbrev med ett upplägg i två delar ” detta har hänt ... / 

missa inte …”. Text till de olika delarna fördelades mellan styrelsemedlemmarna. Även 
föreningens nya hemsida ska vara med som nyhet. En sommarhälsning från styrelsen ska 
ingå, vilket Staffan författar. Han kontaktar sedan Catharina Hansson för ett utskick före 
sommaruppehållet. 
 



5. Catharina Hansson har nu gått Joomla-utbildningen och kan därför göra förändringar i den 
nya hemsidan. Helga har varit i kontakt med Catharina om de förslag om fadderuppgifter 
som ska göras. Inga andra förändringar har föreslagits. 

 
6. En ansökan om projektmedel som inkommit från NorrortsGIS (GIS-samordnare i ca 15 

norrortskommuner) gicks igenom. Projektet är utformat med Södertörn-kommunernas GIS-
samverkan som förebild. De har behov av en extern kraft för att samla intressenterna kring 
vad de vill uppnå (en vision). Eftersom ingen projektsumma är angiven i ansökan ger GISS 
som svar att föreningen i ett första steg kan bidra med 50 % av projektsumman, max 20 000 
kr. 

 
7. Övriga frågor 
 

- Catharina Hansson har bett om dokumentation från årsmötesseminarierna som behöver 
läggas på hemsidan. Rune har många av de dokument som behövs, och skickar dessa till 
Catharina. 

- Med anledning av förslaget att träffa GIS-föreningen i Uppsala län redogjorde Karin för 
några förslag. Styrelsen föreslår att föreningsstyrelserna träffas vid GEOINFO-
middagen på kvällen den 10 nov. 

 
8. Nästa styrelsemöte bestämdes till fredag den 3 september kl 9-12 på Lantmäteriet. 

 
Mötesplanering för resten av verksamhetsåret: 
- Fredag den 8 okt. kl 9-12, Lantmäteriet 
- Fredag den 26 nov. kl 9-12, Lantmäteriet 
 
 
 
___________________________  __________________________ 
Rune Olsson, ordf.   Karin Ericsson, sekr. 


