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PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2009-10-16 
 

 
Plats: Lantmäteriet, Årstaängsvägen 17, Lokal ”Laga skiftet” 
 
 
Närvarande:  Rune Olsson (via tfn.)  Lars Skog 
 Jan Eriksson  Jenny Zaar 
 Helena Näsström  Helga Hedén  
 Staffan Kjellman  Johan Reuterham 
 Karin Ericsson    
 
 
1. Föregående mötes anteckningar gicks igenom och godkändes. 
 
2. a. Lars Skog rapporterade det ekonomiska läget per den 15 okt. och det är nu under kontroll. 

Avtalen med Idé & Kommunikation, Catharina Hansson samt med GROdata, Rune Olsson 
är klara och har en löptid till 31 mars 2010. 

 
2. b. Rune presenterade innehållet i en riksdagsmotion ang. Fria geodata. Styrelsen beslutade 

att ge Rune i uppdrag att vid ULI-träffen den 22 okt. uttala föreningens stöd för att en 
utredning görs som motionen föreslår. Rune kontaktar även ordf. i GIS i C-län om detta. 

 
3. Johan presenterade ett förslag på program för projektgruppsträffen den 23 okt. Johan skickar 

inbjudan till deltagarna vid förra projektgruppsmötet samt för kännedom till övriga 
medlemmar. 

 
4. Rune och Karin rapporterade att gemensamma aktiviteter tillsammans med KSL`s 

Geodataråd kommer att äga rum under våren 2010 då KSL under hösten har interna 
diskussioner. 

 
5. Ett preliminärt upplägg för en workshop som en fortsättning på Geodataförstudien utifrån 

Steg 1 diskuterades. Utgångspunkten är en workshop under en halvdag, förslagsvis som 
frukostmöte fred. den 29 jan 2010. I Steg 1 föreslås att fokusgrupper bildas som diskuterar 
olika dataset i länet. Karin fick i uppdrag att ordna med lokal/förtäring (LM-lokal eller 
Dataföreningen på Vasagatan). Några av styrelseledamöterna utses att leda varsin 
fokusgrupp (fördelningen av denna uppgift sker vid nästa styrelsemöte). Anmälan ska vara 
inne senast 15 jan. En förhandsinformation om workshopen tas med i nyhetsbrevet som 
skickas innan jul. Punkter på programmet är förslags vis, Intro/Syfte + Diskussioner i 
fokusgrupper + Summering. 

 
6. Ett förslag på nyhetsbrev presenterades av Staffan, vilket som färdigställs vid nästa 

styrelsemöte. Kontaktpersonträffar (Joha skriver), Nordic GIS Conference (Rune, Helena 
hjälps åt), Workshop-förhandsinfo, Swecos framtidsdag (Mats, Rune och Janne hjälps åt), 
Cartesias anv.dagar (Helga skriver), Info om riksdagsmotion, Kalendarium-händelser, 3D-



seminarium den 5 nov. + Julhälsning från ordf. Underlag ska skickas till Staffan och vara 
inne före 20 nov. för att kunna färdigställas vid nästa styrelsemöte. 

 
7. Övriga frågor 
- Karin har haft kontakt med Färdtjänsten och de har inte bestämt hur de ska förfara med sitt 

nuvarande dubbla medlemskap. Attunda Brandkår har erbjudits att bli medlemmar fr.o.m 
2009 med en medlemsavgift på 4 500 kr per år fr.o.m 2010, och Helga är utsedd som 
fadder. Ännu har inget svar kommit från Attunda Brandkår. 

 
- Jenny redogjorde för ULI´s föreslagna webbverktyg inkl. support uitfrån ”Webbhotellet i 

Sverige” (exkl. webbhotell). Ett annat alternativ är det externa webbhotellet Binero, där 
webbverktygen är s.k. fri programvara, och som är ett billigare alternativ. GISS har idag en 
egen domän GISS.se som behöver flyttas till annat webbhotell. Jenny fick i uppdrag att 
undersöka Binero-alternativet samt göra en kostnadsuppskattning för att flytta vår hemsida. 
Mer info får vi eventullet vid ULI´s möte den 22 okt då Karin och Rune ska delta. 

 
Jenny kontaktar även Catharina Hansson för att uppdatera vissa texter m.m. på hemsidan 

 
- Rune redogjorde från SamGIS-mötet vid Nordic GIS Conference. Se även bifogade 

minnesanteckningar från mötet som ULI skickat ut. Styrelsen beslutade att föreningen ska 
framföra ett förslag om GIS i undervisningen/skolan vid mötet den 22 okt. 

 
- Helgas förslag om att i anslutning till nästa årsmöte ha en träff med resp. fadder och dennes 

kontaktpersoner togs upp för diskussion. Vid årsmötet ska en stund avsättas för att 
faddrarna träffar sina adepter. 

 
8. Nästa möte är som tidigare bestämt fred. den 4 dec. kl 9-12. Det ska vara på KSL och i lokal 

Insikten (som Karin fått besked är bokat). 
 

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


