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PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2016-10-18
Plats: Sweco, Gjörwellsgatan 22
Närvarande:

Frånvarande:
Besökare:

Rune Olsson
Helena Nyman (skype)
Johan Reuterham

Eva Nord
Lars Skog
Magdalena Hirsch

Renitha Johansson

Kiruna kommun

Lina Delde
Gabriella Skwarski

Annalena Hanson
Helena Näsström

1. Föregående mötesanteckningar
Föregående mötesanteckningar gicks igenom av ordförande och godkändes.
Kartografiska sällskapet har bett om att få lägga ut vår reseberättelse från London på
deras hemsida, oklart om det har gjorts.
Uppföljning av att-göra-listan gjordes.
2. Ekonomi
Ekonomin ser fortsatt mycket bra ut. Det beror bland annat på att kanslistödet och
seminarierna inte har medfört så höga kostnader som budgeterats samt att vi inte
delat ut några stipendier.

3. Studieresa
Uwe Stephan har ringt till Intergeo för att stämma av, tex om föredragen är på
engelska. Svårt att få besked då nästa års mässa inte är planerad ännu. Christoph
Kircher som kommer från Österrike har många kontakter på företag som är utställare
på mässan och som vi ev kan göra studiebesök hos. Christoph bör tillfrågas om att vara
med i planeringsgruppen.
Mässan går av stapeln 26-28 september 2017, nära olympiastadion i utkanten av
Berlin. Vi kan välja att gå en eller två dagar på mässan och kombinera med några
studiebesök.
Lars har kollat upp den egenutvecklade app ESRI använde vid ett tidigare event i
Berlin, en ”geolek” som gick ut på att leta upp sevärdheter och samla poäng. Tyvärr går
appen inte att återanvända då det kräver mycket jobb. Men vi tar med oss det som en
idé och funderar på om vi kan hitta på något liknande.

I nyhetsbrevet informerar vi om att nästa studieresa går till Berlin i slutet av
september nästa år och ev inkluderar besök på Intergeo, samt att mer information om
studieresan kommer längre fram.

4. Nyhetsbrev
Nyhetsbrevet skickas ut i mitten av december. Annalena ansvarar för nyhetsbrevet.
Aktiviteter som ska ingå:
• AW Metria (Eva)
• Seminarium Svensk Geoprocess (Rune )
• GeoInfo/GeoForum (Eva, Johan, Helena Nä)
• INSPIRE-konferens (Helena Ny)
• STHLMs geodataråd höstkonferens (Johan, Eva)
• GISS kommande aktiviteter: årsmöte, AW, studieresa 2017 (Annalena)
• Inledning och julhälsning (Rune)
Skicka in era bidrag så snart som möjligt!

5. Planering AW
Styrelsen gick igenom årsplaneringen och gjorde en del ändringar för nästa år, se
årsplaneringen. Närmast på tur är Metria den 24 november, Eva är ansvarig. ESRI
planerar för AW 19 januari. Sokigo har önskat hålla AW efter nyår, Rune frågar om 2
februari. Trafikförvaltningen tillfrågas om AW 16 mars. I dropbox under årsplanering
ligger senaste tidsplaneringen.

6. Planering seminarium
Utvärdering Svensk geoprocess 18 oktober. 66 deltagare anmälda, mycket bra och
uppskattat seminarium. Många bra idéer och synpunkter från deltagarna kom in till LM
och SKL under workshopen. Presentationer och synpunkter från workshopen kommer
läggas upp på GISS hemsida (Eva ansvarig).
Genomgång av årsplaneringen:
a) Heldagsseminarium i samband med årsmötet 16 feb. Framtidstema? Magdalena
och Eva jobbar vidare med detta. Vidare planering sker på styrelsemötet 2 dec.
Följande idér har nämnts till seminariet:
• BIM/GIS, KTH’s VR-kub (Magdalena)
• Gamifikation på Lantmäteriet (Eva)
• Professionell föredragshållare (Lars)
• Stockholms stads framtidsstrategi (Rune)
b) Regionens utveckling tillsammans med ULI i april-maj 2017. Viktigt att på ett
tidigt stadium klargöra hur kostnaden för seminariet fördelas, vad deltagarna ska
betala etc. GISS policy är att medlemmar ska gå gratis på seminarium, medan ULI
normalt tar betalt för seminariet. Rune kontaktar ULI angående detta. Helena
Nässtöm är ansvarig och har fortsatt kontakt med ULI.
c) Seminarium ledningsägare, mars 2017? Rune är ansvarig.

7. Övriga frågor
• Kanslifunktionen på ULI finns kvar fram till sommaren 2017, därefter är det
oklart hur det blir.
• Kontakter med studenter. Det finns två grupper studenter som GISS vill nå; dels
de som ska välja inriktning för att få dem att välja geografisk IT, dels de som valt
geografisk IT för att möjliggöra kontakter med tänkbara framtida arbetsgivare.
Fråga kommande AW-arrangörer om de vill bjuda in studenter, tex max 5
personer. Vi provar det på kommande två AW (Metria och ESRI). Två separata
utskick görs då, ett till medlemmar och ett till studenter. Magdalena har
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•

•

kontaktuppgifter till de totalt ca 30 personer som går inriktningen ”Geografisk
IT” år 3, 4 eller 5.
Cartesia och Tekis har fusionerats, då Cartesia var medlem sedan tidigare
övergår deras medlemskap till Sokigo. Annalena är fadder för Sokigo och
kontaktar dem för att få tag i faktureringsuppgifter och uppdaterade
kontaktuppgifter till kontaktperson Håkan Hedenvind.
Gotland var medlem i GISS tidigare, men gick ur för några år sedan. Nu vill de gå
med igenom men tycker medlemskapet är för dyrt, och de kan inte vara med på
så många aktiviteter och frågar om de kan få rabatterat medlemskap. Styrelsen
beslutar att inte erbjuda rabatterade medlemskap, det kräver stadgeändringar.
All information från föreningen finns på GISS hemsida för alla att ta del av. Rune
lämnar besked.

8. Nästa möte
Hålls den 2 december kl 09.00-12.00 hos Sweco, fokus är planering av årsmötet.
Den 18 januari kl 09.00-15.00 hålls workshop för verksamhetsplanering 2017. Mötet
hålls hos TRF och lunch bokas in på närliggande restaurang. Rune tar fram program,
eventuellet gör vi en LOTS-övning.
Helena Ny uppdaterar mötesbokningar.
___________________________________
Rune Olsson, ordförande

___________________________________
Helena Nyman, sekreterare

BILAGA
Att-göra-lista:
• Studieresa 2017: En arbetsgruppen bestående av Annalena, Eva, Magdalena och
Uwe arbetar vidare. Christoph Kircher tillfrågas om att ingå i gruppen.
• Nyhetsbrev skickas ut i mitten av december, runt Lucia. Annalena ansvarar, alla
bidrar.
• Annalena, Helena Nä och Eva följer upp planerna för afterwork, se punkt 5 och
årsplaneringen.
• Eva ansvarig för att få upp presentationer mm från seminariet om svensk
geoprocess på GISS hemsida.
• Framtidsseminarium på årsmötet. Lars, Magdalena, Eva (och alla andra) kollar upp
förslag.
• Seminarium om regionens utveckling tillsammans med ULI, Helena Nä ansvarig
och kontaktar ULI.
• Rune kontaktar ULI angående kostnader och avgifter för GISS medlemmar vid
gemensamt seminarium under våren 2017.
• Seminarium ledningsägare, Rune ansvarig. Tar fram ett utkast att diskutera till
nästa styrelsemöte. Skicka ut om ”call for papers” till medlemmarna.
• Annalena kontaktar Sokigo för att få tag i faktureringsuppgifter och uppdaterade
kontaktuppgifter till kontaktperson Håkan Hedenvind.
• Studenter bjuds in till AW hos Metria och ESRI, Eva och Lars ansvariga för att
informera arrangörerna. Magdalena förser ULI med kontaktlista till studenter.
• Rune kontaktar Gotland ang medlemskap.
• Rune gör ett program för verksamhetsplaneringen.
• Helena Ny uppdaterar mötesbokningar.
Kvarstående från föregående protokoll:
• Lina tar fram statistik över medlemmarnas medverkan i föreningens aktiviteter.
• Alla styrelseledamöter ska se över sin text på hemsidan.
• Alla bör ringa till sina kontaktpersoner, för att kontrollera att det är rätt uppgifter
till kontaktpersonen, fråga vad de vill med föreningen, vad föreningen bör göra
samt höra efter intresse att hålla AW.
• Uppmaning att läsa nya nationella geodatastrategin!

