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PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2014-03-25 

 
Plats: Sweco, Gjörwellsgatan 22 
 
Närvarande:  Karin Ericsson  Nils Larsson 
 Helena Nyman  Annalena Hanson 
 Johan Reuterham 
 
 
1. Föregående mötesanteckningar 

Föregående mötesanteckningar gicks igenom av ordförande och godkändes. 
 
2. Ekonomi 

Ekonomin ser bra ut. Medlemsfaktureringen har skickats ut till samtliga medlemmar. 
 
3. Planering av seminarium om webbkartografi 

Hörsalen på sweco är bokad förmiddagen den 29 april, Annalena bokar även frukost. 
Seminariet börjar med frukost kl 8.30–9.00, och därefter håll seminariet kl 09.00–12.00. 
Blänkare skickas ut v.14 via ULI. Inbjudan med program och anmälan skickas ut under v.15, 
anmälan sker via webbformulär på hemsidan. Nils ansvarar för blänkare och inbjudan. 
Seminariet är gratis för medlemmarna.  
 
Program 
Kort inledning - Nils Larsson 
SLDer och sampresentation av flera ytskikt - Anders Söderman (Huvudnumret) 
Mobil webbkartografi – Nils Larsson 
Erfarenheter av ArcGIS Online – Ylva Törne (praktikant) 
Ytterligare? Ev presentation från sweco, KartoDB? Annalena hör med sina kollegor. 

 
4. Studieresa 

GISS har budgeterat ca 150 000 kr (Helsingborgsresan kostade 100 00 kr totalt för 36 
personer, Köpenhamnsresan kostade ca 120 000 kr). Ett förslag är att låta deltagarna betala 
exempelvis 1 000 kr/person för att täcka kostnader men även minska risken att några 
anmäler sig men inte deltar. 
 
Resan förläggs i månadsskiftet september/oktober, dock inte samma vecka som GEOInfo. 
 
Föreslagna resmål/teman som diskuterades: 
- Kiruna: staden ska flyttas, gruvan utvidgas, Esrange finns där, Lantmäteriet i Kiruna gör 

mycket GIS-analyser, Renita Johansson (fd kollega till Rune) jobbar på Kiruna kommun. 
- Baltstaterna: Mikael Tirandi har kontakter i Estland. Rune har kontakter i Litauen. Fördel 

med båtresa, restiden kan utnyttjas och det är billigt. Det händer mycket och snabbt inom 
geodata-området i dessa länder. 

- Polen/Krakow: det händer mycket även här. Esri har kontakter där. Kräver dock flyg och 
hotell, och blir därför troligtvis ett dyrare alternativ. 



- Danmark: de har släppt öppna data nu. Tråkigt att upprepa tema och resmål? 
- Tema ”smarta städer”? Tillgång till information överallt och hela tiden. Sweco har gjort 

mycket inom det området. 
- Tyskland? Hamburg, Berlin? 
- Holland? StreetView? 
- Norge? Öppna data, 3D. Nackdel att det är dyrt. 
- Barcelona? 
 
Till nästa styrelsemöte ska alla fundera igenom resmål, tema och föredrag/studiebesök. 
 

5. Uppföljning av årsmötet 
Översyn av stadgarna. Bland annat § 10 bör ses över. Skjuts till nästa möte pga få 
närvarande vid dagens möte. Annalena ser över stadgarna och föreslår nya skrivningar till 
nästa möte. 

 
6. Avstämning av AW-planeringen 

Årets After Work-arrangemang 
Följande medlemsorganisationer har framfört intresse att anordna After Work under 
våren/hösten:  
- ESRI 31 mars, tema 3D 
- Sweco, senvår - ev maj? 
- Värmdö, ev under hösten 
- En förfrågan framfördes till Helena om att NorrortsGIS ordnar en After Work under 

hösten. 
 

Checklistan för AW har ännu inte uppdaterats. Rune återkommer med uppdaterad 
checklista. Se förgående mötesprotokoll för de förändringar som behöver göras. 

 
7. Fadderförteckningen 

Bra som den ser ut nu.  
 
8. Rapport från läget gällande kanslistöd 

Viktigt! Från och med nu ska vi enbart kontakta ULI (inte Catharina) vid frågor, 
inbjudningar, hemsida, mm.  
 
Inbjudan till AW hos Esri var den första som skickades ut från ULI. Vid inbjudan till AW, 
ska det i ämnesraden stå ” Välkommen på GISS after work hos Esri…”, ej ” Välkommen på 
after work hos Esri…”.  Och på motsvarande sätt i texten i mejlet ”Välkommen till den after 
work som GISS ordnar tillsammans med Esri…”. Helena kontaktar ULI angående detta. 
 
Hemsidan bör moderniseras och mer efterlikna ULIs hemsida. Denna fråga tas upp på nästa 
styrelsemöte. Gabriella som är webbmaster tar fram ett förslag till nytt utseende till nästa 
möte. Därefter kan vi be ULI om en tidsuppskattning för att genomföra förändringarna. 
 

9. Övriga frågor 
- DropBox – ej helt i drift ännu pga att Rune inte har tillgång till detta från Spanien. Det 

som finns idag behöver desssutom struktureras bättre. 
- Telefon och adress i brevmall, fakturamall, deklaration, faktureringsadress och 

Skatteverket går idag till Karin resp Lantmäteriet. Adress och telefon i dessa 
dokument/myndigheter ska från och med gå till ULI. Rune, Karin, Lars och Helena ser 
över detta (ex efter nästa styrelsemöte). 
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- Datum för lunch med KSL’s Geodataråd. Karin föreslår Geodatarådet att de kommer på 
vår lunch den 23 maj. Behöver vi ha några frågor att ta upp? En fråga att ta upp är 
bidrag/stöttning till Geodatarådets projekt Länstäckande GC-nät. 

- Dokumentation från årsmötet/jubiléet bör läggas ut på hemsidan. Filmen ligger redan 
ute. Rune kontaktar ULI för att lägga upp resterande material. 

- En student från Océllus har skickat förfrågan till GISS om anlita henne som 
”nystartjobbare”. Annalena svarar henne att vi som organsation inte kan anställa 
personer, men hänvisar henne att kontakta våra och ULIs medlemmar. 

 
 
 
 
 

___________________________  __________________________ 
Annalena Hanson, ordförande  Helena Nyman, sekreterare 


