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senaste nytt ….
Lyckosam kurssatsning
Under sommaren har kursen ”Konsten att
sprida GIS” genomförts för ett 30-tal
medlemmar. Deltagarna uttryckte stor
belåtenhet med kursen och gav kursen
mycket högt betyg.

Styrelsen är mycket glad att ha bidragit till
medlemmarnas utveckling och kommer att
diskutera med Decerno AB om de i egen
regi kan driva kursen vidare, dels i
anpassad form för kommunalt behov samt
även anpassad för andra grupper.

Kontaktpersonsträffen flyttad
Styrelsen har gjort bedömningen att
hösten är hektisk för alla och att det därför
är lämpligare att senarelägga den
planerade kontaktpersonsträff. Dessutom
har föreningen tillfälligt ett mycket
begränsat kanslistöd, vilket gör att det blir
svårt att hinna med ett sådant
arrangemang.

Träffen blir istället fredagen den 15
januari 2009 och i form av ett
frukostseminarium.
En inbjudan med mer detaljerad
information kommer att skickas till alla
kontaktpersoner innan dess!

Ny person på GISS kansli
Vårt kanslistöd Birgitta Nilsson har bytt
arbetsgivare och kan tyvärr inte fortsätta
med sitt uppdrag. Istället blir det en person
som heter Catharina Hansson, Idè &
Kommunikation som kommer att sköta
kansliets administrativa sysslor
hädanefter. Catharina är hjärtligt
välkommen!

Vi vill ta tillfället i akt och tacka Birgitta för
hennes insatser – och önskar henne lycka
till!

Läget för förstudie Geodatacenter
Katarina Lindgren, Eken & Arken har
åtagit sig att genomföra förstudie
Geodatacenter och påbörjade den
omgående. En redogörelse för dagsläget
för förstudien har inkommit till styrelsen

som en avstämning av det fortsatta
arbetet. En workshop med en redovisning
och diskussion kring frågan planeras till
början av år 2009 (ca vecka 7).

Kort om Södertörnsprojektet
GIS-samverkan Södertörn har beslutat om
att skapa ett gemensamt digitalt vägnät
och gemensam databas.
Det leder till att arbetet för närvarande
fokuserar på följande tre frågor:

1. Formalisering av samverkan genom
avtal
2. Framtagande av gemensamt digitalt
vägnät (GDV) inklusive cykel- och
gångvägar
3. Upphandling av gemensam teknik och
specialistkompetens

Arbetet kan följas på GIS-samverkan Södertörns hemsida, dvs. länken
http://bpsp.brainpool.se/decerno/home/index.asp?sid=99&mid=1

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.
Hör gärna av er med en rapport om de aktiviteter ni haft med anledning av Kartans År. I
nästa nyhetsbrev kan vi sedan redovisa dessa – som inspiration ifall ni planerar något
liknande framöver.

Årets GIS-händelse
Nominera en kollega på Din arbetsplats?!

Hur har ni använt GIS för att underlätta
arbetet inom er organisation? Styrelsen
kommer att utse årets GISS-medlem till
den organisation som har bidragit till årets
"GIS-händelse" inom regionen.
Styrelsen vill påminna er om att året inte är
slut än och att det ännu finns tid att

komma med förslag. Kanske finns det
någon som Du tycker ska
uppmärksammas på Din arbetsplats. Och
tänk på att även små insatser kan ha stor
betydelse!

Kommande evenemang på GIS-området
På Geoforums hemsida finns ett
kalendarium som visar vilka GISevenemang som är på gång.
Bevaka kalendariet under länken nedan
och boka in intressanta seminarium o. dyl.

Välj år 2009 om du vill se evenemang som
ligger längre fram i tiden.
http://www.geoforum.se/page?show=cal

Spännande initiativ inom GIS-branschen
Future Position X (FPX) är både ett
utvecklingsprojekt och en nyligen instiftad
förening med fokus på GIS. Visionen är att
FPX kommer att vara en samlingspunkt för
de företag och organisationer som
tillsammans driver tillväxt och

utvecklingsfrågor inom GIS-området i
Gävleregionen.
Föreningens devis är ”Our vision –
decision by position”.
För mer information om detta samarbete
finns på http://www.fpx.se/

Fler idéer om spännande aktiviteter mottas gärna!!

