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V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E F Ö R 2011
GISS är en ideell förening som är öppen för den som vill stödja eller medverka i
uppbyggnaden av GIS som ett verktyg i länets samhällsutveckling.
49 myndigheter/organisationer/företag var medlemmar i föreningen under 2010, se
förteckning. Medlemmarna är fördelade på 25 kommuner, 9 statliga och regionala
organisationer samt 13 privata aktörer (en del organisationer har flera medlemmar,
t ex olika förvaltningar). Under året har GISS fått två nya medlemmar;
Föreningen Geografisk informationssamverkan inom Stockholms län, GISS, bildades
den 18 februari 1994. Varje medlem representeras av en kontaktperson. Föreningen leds
av en styrelse med 10 ledamöter. För den löpande verksamheten finns ett ”kansli” som
på uppdragsbasis leds av en kanslichef tillsammans med Lantmäteriet i Stockholms län.
Dessutom köps ekonomiadministrationen externt.
Styrelse
Ordförande
Vice ordföranden
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Rune Olsson
Helga Hedén
Karin Ericsson
Lars Skog
Staffan Kjellman
Jan Eriksson
Johan Reuterham
Sara Östblom
Jenny Zaar
Helena Näsström

Gotlands kommun
Nacka kommun
Lantmäteriet
Esri Sverige AB
Tyresö kommun
Stockholms Stadsbyggnadskontor
Södertälje kommun
SWECO Position
Golder Associates
Tillväxt, miljö och regionplanering,
Stockholms läns landsting

Valberedning

Tobias Pettersson
Renitha Johansson
Cecilia Pettersson

Vallentuna kommun, sammankallande
Gotlands kommun
Haninge kommun

Revisorer

Helena Nyman
Roland Edbom

Upplands Väsby kommun
Upplands Väsby kommun

Revisorssuppleanter

Ulrika Hautanen
Anders Lamberthz

Solna Stad
Pressens morgontjänst

Arbetsplatsen är den som gäller för dec 2011 (en del medlemmar har under året bytt
arbetsplats).
Efter föreningsstämman har 7 styrelsemöten, personliga möten och telefonmöten samt ett
konstituerande möte hållits under verksamhetsåret.
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Seminarier
Årsmöte
Den 18 februari höll GISS-föreningen ett seminarium under temat ”Ökad marknad för GIS”
med efterföljande årsmöte hos Sweco Position AB.
En ökad marknad och användning för GIS och geodata
INSPIRE som en katalysator för ökad användning av geodata
Nya marknader för GIS – ur ett konsultperspektiv
Mobila lösningar i realtid
Från fält till användning
Från en papperskarta med nålar till GIS i skolans värld

Patrik Ottoson, ESRI S-Group
Martin Davidson, Metria
Emma Sundström, Sweco Position AB
Petter Tyrenius, WSP Group
Kent Romppala, Bjerking
Jenny Sundbergh,Cartesia GIS AB

Föredragen finns dokumenterade på GISS under Dokument och Arkiv

After Work
GISS- föreningen hade under året genomfört ett antal after-work hos några
medlemsorganisationer. Upplägget är att på eftermiddagen träffas man hos medlemsföretaget
vid kl 15-tiden för att få se vad de arbetar med för att få idéer och utbyta erfarenhet. Därefter
avslutas besöken med mingel med tilltugg.
Under 2011 har det varit ett antal After Work med olika tema;
Lantmäteriet på Liljeholmen den 24 mars
”Vad bidrar Lantmäteriet med för att bygga en infrastruktur för Geodata?"

Svenska Kraftnät den 12 maj
"Presentation av Svenska Kraftnät samt diskussioner runt Inspire och Geodatasamverkan”

Esri Sverige AB den 13 september
”Presentationer kring Esri's verksamhet, GIS visioner och realisering av dessa samt Geosecma
för ArcGIS”

Cartesia AB den 13 oktober
”Presentationen av Cartesia's verksamhet, tjänstekonceptet GIS i Molnet samt GIS och mobilitet”
.

Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad den 1 december
"Vad händer i staden inom geodataområdet

Sweco Position AB den 27 januari
”Presentation av Sweco Positions arbetssätt samt föredrag om skillnader och likheter mellan
IT-branschen och GIS-branschen och om ny trend i kommunernas IT/GIS-användning”

Presentationer från de olika After Work evenemangen finns på GISS hemsida.

Internet
Föreningens hemsida
Hemsidan www.giss.se uppdateras kontinuerligt med vilka aktiviteter som har genomförts
samt vilka som är på gång. Det finns även en länk till ULI´s kalendarium.
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Facebook
GISS finns sedan ett år på Facebook. Gå in på www.facebook.com och sök på GISS.
39 personer gillar GISS.
E-post adress
GISS-föreningens e-post är giss@giss.se

Övriga aktiviteter
Bevakning av konferenser
Styrelsemedlemmarna har under året bevakat ett antal konferenser och gjort resuméer i
nyhetbreven.
o Esri Sverige användarkonferens den 9-10 februari
o Cartesiadagar i Lycksele den 8 – 10 februari
o GIT 2011 29-31 mars
o Kommunförbundet Stockholms läns (KSL) Geodatakonferens 26-27 maj
o GisIdés planeringsdag rörande planfrågor den 9 september
o Mapinfodagarna 12-14 september
o Geoinfo 3-5 oktober
o GISS har under året även genom sina medlemmar varit med om att arbeta fram förslag
till ny Geodataavtal med ledningsägare (tidigare MBK-avtal)
Samarbete
Under året har GISS haft träffar med KSL för att diskutera samarbetsformer inom
Geodataområdet.
Kansliet
Under året har GISS-föreningen på deltid engagerat Rune Olsson som kanslichef. Till sin
hjälp har Rune haft Karin Ericsson, Lantmäteriet och Catharina Hansson, Idé &
Kommunikation. Föreningen betalar Rune’s och Catharina’s arbetsinsatser per timme
enligt uppgjort avtal. Lars Skog sköter föreningens bokföring och får ersättning för detta.
Styrelsen har fortsatt med arbetsformen att styrelsemedlemmarna tar ansvar för olika
ansvarsuppgifter t ex seminarier, hemsidan, samverkan med KSL´s geodataråd osv.
Detta har gjort att arbetsfördelningen har varit mer jämnt fördelad inom styrelsen.
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Medlemskontakter
Förutom kontakter vid seminarierna, stämma och andra träffar har styrelsen fortsatt att
sammanställa sådant som bedömts vara av nyhetsvärde i föreningens nyhetsbrev. Dessa
har publicerats på GISS hemsida och mejlats ut till samtliga medlemmar.
Två nyhetsbrev har publicerats undert året.
Ekonomi
Utgående balans från 2011 uppgår till 423 962 kr
Stockholm
2012-01-28

Rune Olsson
Ordförande i GISS föreningen
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