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Verksamhetsidé
GISS är en oberoende förening som underlättar geografiskt informationsutbyte i Stockholms
län. Verksamheten har en långsiktig inriktning, en regional prägel och syftar till att utnyttja
möjligheter och lösa problem som finns i Stockholmsregionen.
GISS ska aktivt driva frågor som syftar till bättre utbyte och ökad nytta av geografisk
information inom regionen.
Föreningen ska upplevas som det naturliga forumet för sektorsövergripande nätverkskontakter
på GIS-området i regionen.
Medlemmarna ska uppleva att de får god information från GISS-föreningen, att eget aktivt
engagemang uppmuntras och att det erbjuds intressanta seminarier.
Medlemmarnas kontaktpersoner ska delta i marknadsföringen av föreningen inom den egna
organisationen och externt.
Arbetet kan t.ex. ske genom:
Projekt och rapporter som visar på möjligheter och brister.
Direktkontakter med makthavare.
Samarbete med andra föreningar
Seminarier
Kontaktpersonträffar
Nyhetsbrev och hemsida
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Aktiviteter för år 2009 och våren 2010
GISS organiserar och inbjuder till minst två aktiviteter med GIS-inriktning för
kunskapsuppbyggnad samt erfarenhetsutbyte mellan medlemmar.
Nyhetsbrevet planeras att utkomma ut vid minst två tillfällen under perioden.
Styrelsen skall fortsätta att ge ut stipendium ”Årets omvärldsspaning” för att stimulera till
kompetenshöjning inom GIS .
Styrelsen kommer att utse årets GISS-medlem till den organisation som har bidragit till årets
”GIS-händelse” inom regionen.
Vid kontaktpersonsträffen den 15 januari 2009 framfördes flera förslag på projektidéeer. Två
av deltagarna tog på sig uppgiften att vara ansvarig för varsitt förslag och driva det vidare
med stöd från föreningen. Styrelsen tar under våren 2009 kontakt med dessa personer för att
få in förslag på aktivitetsplan samt behov av ekonomiskt stöd att ta ställning till.
Styrelsen kommer att fortsätta att uppmuntra aktiviteter som syftar till samverkan mellan
medlemsorganisationerna.
GISS skall under året söka ökat samarbete med andra föreningar i Mälarregionen och bland
annat KSL´s Geodataråd.
Det är viktigt för styrelsen att hålla god kontakt med olika delar av föreningens
medlemsorganisationer – utöver kontakten med respektive kontaktperson. Därför har
styrelsen planerat att knyta resurser till sig som kan arbeta för att bredda kontakterna.
Styrelsen sammanträder ungefär 7 ggr per år för att ha en god kontinuitet och hålla frågorna
levande.
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