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PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2007-11-08
Plats:

RTK, Västgötagatan 2, 5 tr.

Närvarande:

Rune Olsson, ordf.
Greger Lindeberg
Karin Ericsson

Anders Hallmén
Jenny Edvinsson

1. Föregående mötes anteckningar gicks igenom och godkändes. Karin önskar få
minnesanteckningarna digitalt för att spara bland annat GISS-mtrl.
2. En ekonomisk rapport med utgiftsposter från Mats Wallenstein gicks igenom. Prognosen för
året tyder som tidigare år på ett stort positivt resultat. Detta ledde till en diskussion om att
avsatta budgetmedel i större utsträckning måste komma till nytta för föreningens
medlemmar.
Rune fick i uppdrag att kontakta Södertörnskommunerna för att höra om ytterligare bidrag
till projektets utbildningsdel. Det skulle i så fall ge föreningens medlemmar tillgång till ett
utbildningsupplägg för att sprida GIS i den egna organisationen.
Idéer på projekt som kan sättas igång omgående tas tacksamt emot.
3. Rune rapporterade från Geoinfodagarna utifrån den rapport han skrivit och tidigare skickat
ut till styrelsen. Google Earth var ett dominerande inslag, och en ny intressant GISprogramvara ”Super Map” fanns med bland utställarna.
4. Handlingsplanen med aktiviteter som Rune skrivit gicks igenom och stämdes av. Rune har
eventuellt behov av stöd i intervjufasen med bra upplägg av intervjufrågor. Styrelsen gav
Rune fria händer att ta hjälp av externt stöd. Anders tipsade om att även Eva Anderling,
Sollentuna kommun han kontaktas.
5. Det finns ett behov av att fräscha upp och förenkla föreningens hemsida. Den behöver göras
mer attraktiv och lättare att orientera sig i, vilket avser både underhåll av den och navigering
i den. Styrelsen diskuterade vilka principer som ska gälla för ett nytt upplägg. Utgångsläget
ska vara att det befintliga verktyget användas. Jenny och Birgitta fick i uppdrag att göra ett
förslag, och om det tidsmässigt är möjligt återkomma på decembermötet.
Samtidigt med detta arbete gås mallen för Nyhetsbrevet igenom så att hemsidan harmonierar
med den.
6. Karin tog upp en idé om rekrytering av ytterligare Stockholmsbaserade GIS-företag. En
anledning är att ytterligare bredda medlemsbasen i föreningen, men också för att få ett
bredare underlag för rekrytering av nya styrelseledamöter. Föreningens profil behöver på
sikt anpassas till den utveckling som skett på GIS-området. De närvarande
styrelseledamöterna fick i uppdrag att kontakta potentiella medlemmar.

7. Övriga frågor
- Förslag från Jan om pris till ”Årets GISS-medlem” togs upp och diskuterades. Styrelsen
tycker idén är bra och jobbar därför vidare med utformningen av priset.
- Runes tidigare förslag om gemensam arbetsyta har inte genomförts och ett nytt förslag har
kommit från Birgitta. Det är www.work2go.se och kostar ca 4 000 kr per år. Styrelsen tycker
att verktyget verkar lättanvänt, och Rune utvärderar vidare de två förslagen.
- Rune delade ut CD-skivor på webbfilmen avseende Detaljplaner på nätet. Rune har bett Bo
Wanngård och Katarina Lindgren att återkomma med en offert som omfattar arbetet med att
sammanställa återstoden av det material som producerats.
Birgitta fick i uppdrag att skicka ut CD-skivor till samtliga medlemmar (efter kontroll att
den producerade CD:n fungerar).
- Karin och Rune rapporterade kort om läget för frukostseminariet. I dagsläget har 23 st
anmält sig. Birgitta fick i uppdrag att ordna med det praktiska, dvs. frukost m.m.
8. Nästa möte är sedan tidigare bestämt till onsdag 12 dec. kl. 16-18 på RTK med avslutande
middag. Greger fick i uppdrag att boka bord till kl 18:30 på lämplig restaurang.
__________________________
Rune Olsson, ordf.

_______________________
Karin Ericsson

