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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 2013
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.
57 (53) myndigheter/organisationer/företag var medlemmar i föreningen under 2013, se
förteckning. Medlemmarna är fördelade på 26 (23) kommuner,11 (9) statliga och regionala
organisationer samt 18 (13) privata aktörer (en del organisationer har flera medlemmar tex
olika förvaltningar). Under året har GISS fått 4 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
Ledamot

Rune Olsson
Annalena Hanson
Karin Ericsson
Lars Skog
Staffan Kjellman
Lina Delde
Jan Eriksson
Helena Näsström
Nils Larsson
Johan Reuterham
Patrik Öhrström

ROCAB AB
SWECO Position AB
Lantmäteriet
Esri Sverige AB
Agima Management AB
Värmdö kommun
SBK Stockholms stad
TMR till 26/8 (barnledig)
SLL från och med 26/8
Södertälje kommun/Lidingö stad
Sollentuna kommun till 26/8

Valberedning

Tobias Pettersson
Cecilia Pettersson
Karin Bergström

Vallentuna kommun, sammankallande
Haninge kommun
Cartesia GIS AB

Revisorer

Helena Nyman
Roland Edbom

Upplands Väsby kommun
Upplands Väsby kommun

Revisorssuppleanter

Ulrika Jalkemyr
Sofie Lagerlöf

Solna Stad
Upplands-Bro kommun

Efter föreningsstämman har 9 styrelsemöten, och ett konstituerande möte hållits under
verksamhetsåret.
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Under hösten 2013 hade styrelsen ett Visionsseminarium där vi under ledning av Jan
Zakariasson, Agima Management AB, gick igenom GISS nuvarande verksamhetsidé ,
medlemmarnas önskemål (workshop från Helsingforsresan), omvärlden ( regleringar,
teknologiutveckling, leverantörers inriktningar, andra föreningar, ändrade krav på våra
medlemmar mm) . Baserat på resultatet har en reviderad verksamhetsplan för 2014 arbetats
fram som kommer att presenteras på årsmötet den 14 februari.
Seminarier
Årsmöte
Den 15 februari höll GISS-föreningen ett seminarium under temat ”Inspiration – Trender –
Framtid” med efterföljande årsmöte i Sweco Positions AB lokaler.
Efter inspirationsföredraget ”En seglats till världens ände” av ensamseglaren
Milo Dahlman fick vi höra trender inom GIS av John Småland, Esri Sverige AB samt
Boverkets vision för Sverige 2025 av Martin Storm. Dagen avslutades med en diskussion och
frågestund hur Boverkets vision 2025 påverkar/påverkas av det vi arbetar med inom GIS.
Föredragen samt Boverkets vision 2025 finns dokumenterade på GISS hemsida under
Aktiviteter.

Studieresa Helsingfors 25-27 september
Den 25 september avreste 36 personer med Viking Line med destination Helsingfors för att
besöka Finska Lantmäteriet och lära sig mer om ”Öppna data”.
Redan innan båten lämnade kaj berättade Erik Borälv, Digitaliseringskommissionen,om hur
”Sverige ska vara världsbäst på att tillvarata digitaliseringens möjligheter ”.
Därefter följde fyra föredrag innan vi gick över till middagen;
o
Utblickar inom GIS, Lars Skog, ESRI Sverige AB
o

Öppna data ur ett nordiskt storstadsperspektiv i allmänhet och Stockholm i synnerhet
Jan Eriksson, Stockholms stad

o

Öppna data, Tomas Ederborg, Lantmäteriet

o
Verksamhet, inriktning och potential till samarbete med GISS, Jan Zackariasson, ULI
Efter en stärkande frukost åkte vi med en hyrd buss till lantrmäteriet där vi blev varmt
mottagna av Heli Ursin och en introduktion av Finska Lantmäteriet av generaldirektören Arvo
Kokkonen. Därefter en rad mycket intressanta föredrag på temat ”öppna data”.
o
Open data - experiences in Finland,Antti Kosonen, Director, Information Services
o
o

Finnish Geoportal – Paikkatietoikkuna,Panu Muhli, Expert, Development Centre
Finnish SDI and the Oskari Platform,Jani Kylmäaho, Senior Expert, Development
Centre

Efter återkomst till båten samlades vi åter i konferensrummet för att ha grupparbete om GISSföreningens framtida verksamhet. Många var nöjda med nuvarande verksamhet men även
några nya förslag kom fram. Erfarenheterna från grupparbetet behandlades av styrelsen vid
ett visionsseminarium den 17-18 oktober.
En reseberättelse finns på GISS hemsida.
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After Work
Under 2013 har GISS-föreningen fortsatt med After Work-träffar hos några
medlemsorganisationer.
Upplägget är som tidigare att träffas hos medlemsföretaget vid 15-tiden för att få se vad de
arbetar med för att få idéer och utbyta erfarenhet. Därefter avslutas besöket med mingel med
tilltugg.
Under år 2013 har 5 stycken After Work genomförts:
o
Carmenta AB 31 januari
o

Astando AB den 13 mars

o

Agima Management AB 17 april

o

Haninge kommun 16 maj

o

WSP AB 23 oktober

Presentationer från After Work finns på GISS hemsida under Aktiviteter.
Internet
Föreningens hemsida
Hemsidan www.giss.se uppdateras kontinuerligt med vilka aktiviteter som har varit, samt
vilka som är på gång. Det finns även en länk till ULI´s kalendarium.
Facebook
GISS finns på Facebook. Gå in på www.facebook.com och sök på GISS. 73 st personer ”Gillar”
GISS.
E-mail 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

Geodatahantering i kommuner, ULI-seminarium 24 januari

o

Kartdagarna/GIT-mässa , 19-21 mars

o

Esri Sverige AB användarkonferens, 9-10 oktober

o

Kommunförbundet Stockholms läns (KSL) Geodatakonferens 30-31maj

o

Geoinfo 30 september – 1 oktober

o

Kommunförbundet Stockholms läns (KSL) höstkonferens 7 november
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Samarbete
Även detta år har GISS haft träffar med KSL´s Geodataråd för att diskutera
sammarbetsformer 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 och Catharina arbetsinsatser per timme enligt
uppgjort avtal. Lars Skog har hand om föreningens bokföring och får ersättning för detta.
Styrelsen har fortsatt med arbetsformen att styrelsemedlemmarna tar ansvar för olika
ansvarsuppgifter t.ex. seminarier, hemsidan, nyhetsbrev, samverkan med KSL´s Geodataråd
osv. Detta har gjort att arbetsfördelningen har varit mer jämnt fördelad inom styrelsen.
Medlemskontakter
Förutom kontakter vid seminarierna, stämma och andra träffar har styrelsen fortsatt att
sammanställa sådant som bedömts vara av nyhetsvärde i våra Nyhetsbrev. Dessa har
publicerats på GISS hemsida. Två nyhetsbrev har publicerats under året.
Ekonomi
Utgående balans från 2013 uppgår till 297 198 kr.
Stockholm
2014-01-25
Rune Olsson
ordförande
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