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PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2015-12-01

Plats:

Stockholms golfklubb, Danderyd

Närvarande:

Rune Olsson
Johan Reuterham
Christoph Kircher
Karin Ericsson
Lars Skog

Helena Nyman
Lina Delde
Gabriella Skwarski
Annalena Hanson

1. Föregående mötesanteckningar
Föregående mötesanteckningar gicks igenom av vice ordförande och godkändes. Att-göralistan gicks igenom.
2. Ekonomi
Lars redogjorde för det ekonomiska läget, och av resultatrapport och utfall jämfört med
budget framgår att ekonomin ser mycket bra ut.
Utfall budget 2015 och budget för 2016 diskuterades.
3. Fadderförteckning
Fadderlistan gicks igenom och uppdaterades utifrån ändringar i styrelsen.
Alla styrelsemedlemmar mejlar ut och frågar sina kontaktpersoner om kontaktuppgifterna på
GISS hemsida stämmer. Ev felaktigheter meddelas Gabriella som uppdaterar webbsidan och
ULI kansli som uppdaterar excel-listan med kontaktpersoner.
4. Planering AW
Följande medlemsorganisationer har framfört intresse att anordna After Work:
• VA-utveckling, 21 januari
• Trafikverket, under 2016. Mars?
• Tekis, under 2016. April?
• Trafikförvaltningen (SLL), aug/sept
• Metria, under 2016. November?
5. Planering seminarium
Återkoppling från GCM-seminarium den 25 november: 31 deltagare, uppskattat program
och genomförande. Bra feedback från deltagarna. Mycket bra och trevlig lokal, bra mat med
bordsservering.
Seminarium med tema krishantering hålls i samband med årsmöte 2016, planering av
årsmötet gjordes tidigare under dagens workshop. (Lars & Christoph ansvariga)

Följande seminarium planeras för 2016:
a) Regionens utveckling och framtid, oktober? (Helena Nä)
b) Ytterligare ett seminarium i samband med årsmötet 2017, men tema ej fastslaget ännu
(Svensk Geoprocess?)
Vid planering av seminarium i framtiden borde vi skicka ut om ”call for papers” till
medlemmarna för att få in förslag på föredragshållare.
6. Övriga frågor
• Hemsidan. Det finns en summa för uppgradering av sidan budgeterat till nästa år.
Gabriella ber om en offert för arbetet. I samband med uppdatering behöver även
texterna gås igenom. Gabriella organiserar och fördelar arbetet.
• Redovisning från GIS-föreningsträffen på GeoInfo - mötet blev inställt pga för få
anmälda.
7. Nästa möte
Avstämning kring arbetet med årsmötet hålls den17 december kl 09.00-10.00, på telefon.
Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 14 januari kl 09.30-12.00 hos ULI, Telefonvägen 30
vån 11, Hägersten.

___________________________
Rune Olsson, ordförande

__________________________
Helena Nyman, sekreterare
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BILAGA
Att-göra-lista:
• Alla styrelsemedlemmar mejlar ut och frågar sina kontaktpersoner om
kontaktuppgifterna på GISS hemsida stämmer. Ev felaktigheter meddelas Gabriella som
uppdaterar webbsidan och ULI kansli som uppdaterar excel-listan med kontaktpersoner.
• Seminarium med tema krishantering hålls i samband med årsmöte 2016, planering
fortgår. Flera fick i uppdrag att ringa potentiella föreläsare. (Lars & Christoph
ansvariga)
• Helena skickar kallelse till avstämningsmötet den 17/12.
• Helena Ny kontaktar ULI och frågar om vi får ha nästa styrelsemöte hos dem.
• Gabriella ber om en offert för arbetet med uppgradering av hemsidan.
• Gabriella organiserar och fördelar arbetet med hemsidan.

Kvarstående från föregående protokoll:
•

