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PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2006-12-12
Plats:

SLK Utvecklingsavdelningen, Klarabergsviadukten 63 8 tr.

Närvarande:

Rune Olsson, ordf.
Anders Hallmén
Jenny Edvinsson
Johan Nordenswan
Birgitta Nilsson

Jan Eriksson
Greger Lindeberg
Anna-Karin Bergvall (från pkt. 3)
Katarina Lindgren (pkt. 1)

1. Katarina Lindgren visade webbfilmen som beskriver benchmarking-projektet
”Detaljplaner på nätet”. Det som ligger på Bo Wanngårds hemsida är bara mellangruppen
ur checklistan. Alltihop blev för tungt att lägga ut, enligt Bosse W. Diskuterades hur göra
med resten och hur förmedla det till medlemmarna och övriga som kan tänkas ha nytta av
det. Bosse får ta fram en master-dvd, eventuellt med reklam om GISS, och en med det
som kan läggas ut på hemsidan. Birgitta lägger ut det före den 7 feb då Katarina ska
presentera det på seminariet Arbeta smart i planering & byggande. Katarina vill gärna ha
synpunkter.
2. Föregående mötes anteckningar gicks igenom och godkändes.
3. En avstämning gjordes av upplägget av visions- och strategimötet den 15-16 februari.
Rune har bokat Torsten Hökby som seminarieledare. Han ska leda seminariet och göra
dokumentet som ska presenteras på årsmötet. Anders fick i uppdrag att boka lämpligt
konferenshotell för 11 personer.
4. En kort genomgång gjordes av planeringen av årsmötet. Teman och tidupplägg
diskuterades. Greger har bokat lokal på KSL och kontaktar Sweco samt Monica Casemyr
på SL. Rune kontaktar brandförsvaret.
5. Fortfarande har inga stipendieansökningar inkommit. Diskuterades hur få folk att
upptäcka och söka det. Jenny presenterade sitt förslag på studentstipendium och styrelsen
beslutade att Jenny skriver ner förslaget och skickar till styrelsen före nästa möte.
6. Kompletteringar av innehållet i nästa nyhetsbrev gicks igenom. Birgitta fick i uppdrag att
färdigställa nyhetsbrevet.
Ett nyhetsbrev från GIS Västmanland gicks igenom som ett underlag för förbättringar av
layouten i föreningens nyhetsbrev. Styrelsen beslutade att ge Birgitta i uppdrag att titta på
olika alternativ till layoutverktyg för nyhetsbrevet.
7. Övriga frågor
- Birgitta redogjorde för hemsidans besöksstatistik och blev ombedd att återkomma med
ny till nästa styrelsemöte.

-

Styrelsen diskuterade den rapport som sammanställts av KSL angående adresser i
länet. Det konstaterades att kommunerna borde ha bättre samverkan inom området,
frågan är hur det skall gå till.
Lägre medlemsavgift för enmans- och småföretag diskuterades. Årsmötet måste
besluta om det ska införas.

8. Nästa möten bestämdes till
- torsdag den 1 feb på RTK, Västgötag. 2, kl. 16.00-18-00
- torsdag den 8 mars på Lantmäteriet, Årstaängsv, 17 kl. kl. 16.00-18-00

___________________________
Rune Olsson, ordf.

_______________________
Birgitta Nilsson vid pennan.

