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Senaste nytt från GISS-föreningen
Rapport från seminarium och årsmöte
Den 14 mars kl. 8:00 träffades deltagarna i
Finlandshuset och avnjöt en härlig
frukostbuffé innan vi lyssnade på föredrag
på temat "Kartans år 2008 - GIS i
undervisningen". Ca kl 10:30 började
årsmötet där bl.a. styrelse och ordförande
valdes. Rune Olsson fick förnyat
förtroende som ordförande samt två nya
personer valdes in i styrelsen. De två nya
styrelsemedlemmarna är Mats Dunkars,
Sweco (tidigare adjungerad
styrelsemedlem) och Lars Skog, ESRI SGROUP.

Vid årsmötet antogs även en
verksamhetsplan för 2008.
Allt från årsmötet går att läsa på
hemsidan.

Snart kan du på hemsidan läsa om
personerna i den nya styrelsen. Där kan
du även se en bild på var och en av dem.

Kursen ”Konsten att sprida GIS” erbjuds GISS medlemmar
GISS-föreningens ambition är att hjälpa
föreningens medlemmar i deras dagliga
arbete. En del i detta arbete är att sprida
GIS. Därför har föreningen engagerat
Decerno AB för att ordna en 2-dagars kurs
i "konsten att sprida GIS".
Föreningen står för kurskostnaden för en
medlem från varje medlemsföretag samt
bidrar med del av kostnaden för ytterligare
deltagare.

Kursen kommer att hållas 26-27 maj i
Södertälje. Anmälan senast 16 maj.
Inbjudan har gått ut till alla
kontaktpersoner.
Antalet deltagare är begränsat till 16, så
det är först till kvarn som gäller! Eventuellt
blir det en kursomgång till i höst.
Läs mer om kursen.

Uppfräschning av hemsidan

Under vintern/våren har Jenny Zaar (f.d.
Edvinsson) och Birgitta Nilsson arbetat
med att förenkla navigeringen och fräscha
upp layout och innehåll på föreningens
hemsida.
Under en tid var tyvärr domänen
www.giss.se onåbar.

Det berodde på att domänavgiften inte
blivit betald, vilket i sin tur berodde på att
fakturan till oss skickats till fel adress. Vi
beklagar om ni haft besvär pga detta
missöde.
Sidan nås även från www.geoforum.se
under valet Regionala GIS-föreningar.
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Projektstöd till Södertörnskommunerna
GISS-föreningen har under 2007 vid flera
tillfällen gett ekonomiskt stöd till ”GISsamverkan” Södertörn”. Det är ett
samverkansprojekt som åtta kommuner
driver för att öka spridningen och nyttan av
Geografiska informationssystem, GIS, i
sina kommuner på Södertörn söder om
Stockholm.

Två ledord från projektet:
‐ Framgång förutsätter samverkan
‐ Gemensam strategi
En positiv effekt av föreningens stöd är nu
att alla medlemmar i GISS erbjuds den
kurs som genomfördes i projektet (se
ovan).
Läs mer om Södertörnskommunernas
GIS-samverkan.

Projektstöd till Sigtuna kommun
Nyligen gav styrelsen klartecken till ett
ekonomiskt stöd till Sigtuna kommun som
ska göra en studieresa till Göteborgs och
Trollhättans kommun.

Syftet med studieresan är att kunna förnya
och utveckla användandet av GISverktygen och de vill därför se ”Goda
exempel på GIS-användning” i praktiken.

Kontaktpersonträff planeras i höst
Styrelsen har länge diskuterat behovet av en kontaktpersonsträff och i höst hoppas vi
genomföra en sådan för att få en levande kontakt med medlemmarna.

År 2008 har proklamerats som Kartans år med syfte att öka förståelsen och kunskapen om
kartans användning i alla dess former. Syftet är också att öka och bredda användningen av
kartor i det svenska samhället. Läs mer under Kartans år 2008.
Tänk gärna ut en egen aktivitet som du
och din organisation kan göra med
anledning av detta.
Lantmäteriet:
- ”Lek och lär” för skolbarn på
Lantmäteriets hemsida. Här kan man
lägga landskapspussel och pricka in
Sveriges städer på rätt ställe i kartan.
- Kartor delades ut till alla fjärdeklassare i
Gävle. Kartorna visade elevernas skola

med närområde och är tänkta att vara ett
stöd i geografiundervisningen. Läs mer!
GIS-föreningarna i Södermanlands,
Uppsala och Västmanlands län samt
Kartografiska Sällskapet:
Föreningarna anordnar en gemensam
Kartdag i Västerås den 28 oktober med
fokus på Mälardalsregionen och
preliminärt med ämnen såsom
Risk/Sårbarhet, Klimat, Infrastruktur,
VardagsGIS i kommunerna.
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Reviderad nationell geodatastrategi

En reviderad version av den nationella geodatastrategin har varit ute på remiss under våren
och är nu inlämnad till regeringen. Läs pressmeddelandet.
Läs mer om den nationella geodatastrategin och om Geodatarådet som tillsammans med
Lantmäteriet har tagit fram den!

