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PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2011-11-11 

 
 
Plats: TMR, Västgötagatan 2 
 
Närvarande:  Rune Olsson  Staffan Kjellman 
 Lars Skog   Jenny Zaar 
 Helena Näsström  Johan Reuterham 
 Karin Ericsson  Jan Eriksson 
 
1. Föregående mötes anteckningar 

Föregående mötes anteckningar gicks igenom och godkändes. 
 
2. Ekonomirapport 

Lars rapporterade helt kort om det ekonomiska läget som är fortsatt gott. 
 

3. Nästa nyhetsbrev 
Staffan presenterade ett förslag på nyhetsbrev som gicks igenom och kompletteras av Lars, 
Johan, Jan, Rune och Helena. Staffan skickar ut ett förslag på nyhetsbrev som respektive 
person kompletterar med sitt avsnitt. Nyhetsbrevet ska skickas ut ca vecka 49-50. 
 

4. Uppföljning av After Work hos Cartesia 
Johan och Karin deltog i träffen hos Cartesia som var väldigt välbesökt. Den mest 
intressanta delen var det framtidsperspektiv som presenterades av Cartesias utvecklingschef. 
 

5. Kommande After Work-träff hos Stockholms stad 
Jan presenterade det tänkta progammet som ska vara på deras arbetsplatser. Jan har kontakt 
med Catharina Hansson och allt är förberett. Inbjudan skickas ut måndag den 14 nov. 
 

6. Workshop ang. Geodatasamverkan 
Arbetsgruppen har ännu inte haft något planeringsmöte, men efter detta styrelsemöte ska 
arbetsgruppen fortsätta med planering av workshopen bl.a. för att förbereda frågor inför 
bikupe-diskussionerna. 
 

7. Fortsatt planering av studieresa i vår 
Lars, Jenny och Staffan presenterade de kontakter som de haft med respektive dansk 
organisation/företag. Enligt Lars är vi välkomna att besöka ESRI´s danska partner och de 
kan ordna med logistiken. Jenny har fått tips om den danska Miljöportalen.  
Staffan har en kontakt som kan förmedla ett ev. Kowi besök. En utgångspunkt är att besöket 
ska innebära två övernattningar och genomföras under veckorna 16-17 (ev. sönd-tisd). 
Föreningen tar hjälp av ett resebolag för arrangemanget. Rune hör sig för med en lämplig 
arrangör efter besked från Lars. 
 
 
 



8. Avstämning av årsmötesplaneringen 
Lokal och förtäring är bokad av Karin. Inbjudan/utskicket ska gå ut efter styrelsemötet den 27 
januari. Rune gör underlag till Vp och Vb, och styrelseledamöterna ombeds inkomma med 
idéer och synpunkter. Lars tar fram ett första förslag på budget. Workshop ang. 
geodatasamverkan är redan inplanerad, och arbetsgruppen återkommer med mer detaljer om 
Workshop-progammet. Tack till AW-arrangörer och Årets GISS-händelse ska finnas med på 
programmet. Valberedningen ska uppmärksammas på sitt arbete inför årsmötet, vilket Karin  
får i uppdrag att göra. 

 
 

9. Övriga frågor 
- Karin har varit på besök hos Upplands Väsby kommun och fått en demonstration av 

Felanmälan-Appen. Kommunen ställer gärna upp och visar detta, förslagsvis på  
årsmötet den 17 februari. 
Styrelsen beslutade att ge utnämningen Årets GISS-händelse till Upplands Väsby 
kommun. Som utmärkelse/pris föreslås insättning av en summa till trädplanering.  
Rune ordnar med detta. Karin återkommer till Upplands Väsby för att ge dem besked 
om detta, och att de får ca 10 min för presentation. 

 
- Uppdatering av hemsidan 

Jenny gjorde en kort genomgång av nuvarande hemsidas upplägg samt tanken med 
hemsidans struktur. Styrelsen diskuterade hemsidans upplägg. Jenny får i uppdrag att 
kontakta Catharina för en genomgång av upplägget av hemsidan, samt för att bestämma 
en träff. Jennys tidsåtgång går på konsultuppdrag. 
 

- Hanteringen av ULI-inbjudningar diskuterades för att förbättra detta. Vi ska som 
föreningen i fortsättningen inte förmedla/gör mailutskick för ULI-inbjudningar till våra 
medlemmar. 

 
- Styrelsen diskuterade hur vi på bästa sätt kan tacka AW-arrangörerna. Styrelsen 

beslutade att en symbolisk gåva ska överlämnas. Förslagsvis ordnar Rune med insättning 
av en summa till trädplanering i Amazonas (se även årsmötesplaneringen). 

 
10. Planerade möten t.o.m årsmötet 2012 är följande: 

- Torsdag 1 dec. kl. 11:30-15 hos Stockholms stad som inleds med lunch. OBS! 
Starttidpunkt ändrad till kl 11:30!! 
Jan återkommer via mail med besked om vid vilken restaurang vi ska träffas. 
 

- Fredag 27 jan. kl 13-15 hos Sweco i Gallerian (AW kl 15-19) 
- Fredag 17 feb. kl 8:30-15 Årsmöte hos Lantmäteriet (kl 8:30-9 frukostbuffet,  

kl 9-10 Årsmöte, kl 10-15 Workshop) 
 

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

 


