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PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2008-10-13
Plats:

Telefonmöte

Närvarande:

Rune Olsson, ordf.
Mats Dunkars
Johan Nordenswan

Lars Skog
Jenny Zaar
Karin Ericsson

1. Föregående mötes anteckningar gicks igenom och godkändes. En kort uppföljning av
workshop-mötet i Visby gjordes.
2. Programmet för den planerade kontaktpersonsträffen stämdes av. Karin har tyvärr inte
kunnat faställa ett datum bl.a beroende på att Experian svarat först idag. Karin har fortsatt
kontakt för göra upp om datum och presentation. Mats Dunkars har haft kontakt med Agneta
Falk, Skaparlust.nu som kan ha hand om gruppövningarna. Klockslagen på programmet
justerades för att anpassas till Open Space-övningarna. Mats fick i uppdrag att kontakta
Skaparlust för ett upplägg. Karin fick i uppdrag att boka lokaler och kaffe/mat på Freys
Hotel, och återkomma till Mats med datum. Inbjudan ska gå ut i början av december.
3. Avtalet om kansliresurser har tyvärr inte kunnat undertecknas pga att frågan om konsultens
tillgång till GISS-material inte lösts. Föreningen behöver skaffa sig en s.k. projektarbetsplats
med Internet-åtkomst för att göra GISS-materialet tillgängligt för den tänkta konsulten inkl.
övriga kansliresurser. Styrelsen beslutade att ge Rune i uppdrag att beställa ett abonnemang
på Projektplatsen för tre användare med en löptid av 1 år. Detta förutsätter även att
Catharina har Access-databas installerat så medlemsdatabasen går att hantera. Styrelsen
beslutade att ge Rune i uppdrag att teckna avtal med Idé & Kommunikation.
4. En redogörelse för läget för geodataförstudien har inkommit från Katarina Lindgren. Några
ändringar i listan på enkätpersoner diskuterades med anledning av att ett förslag inkommit
från Katarina. Karin fick i uppgift att återkoppla till Katarina med ett OK på hennes förslag
på ändringar i intervjupersoner. Styrelsen rekommenderar att workshopen genomförs under
v. 7 år 2009. Katarina inbjuds till nästa styrelsemöte för en redogörelse.
5. Ett utkast på nyhetsbrev från Karin gicks igenom och kompletterades med
Södertörnsprojektet (Jan inkommer med underlag, Karin kontaktar honom), förstudien
Geodatacenter (Rune inkommer med underlag) samt länk till Kalenderium. Lägga till
nominering av Årets GIS-händelse. Jenny hjälper till med pdf-framställan.
6. Övriga frågor
- Mats hade istället för Hitta.se C3 Technologies som förslag på Årets GIS-händelse vilket
diskuterades. Men förslaget stämde inte med förutsättningarna för nomineringarna
(medlemsföretag).

-

De två kurstillfällena i ”Konsten att sprida GIS” har varit lyckosamma med god respons
från deltagarna. Styrelsen diskuterade finansieringen av ytterligare kurstillfällen under år
2009. Styrelsen ställer sig bakom kursens innehåll, men intentionen är att inga bidrag ska
ges fortsättningsvis. En utvärdering från kursen kommer att skickas ut till styrelsen. Kursen
är i nuvarande upplägg anpassad till kommunal verksamhet. Den behöver i den delen
anpassas till ett mer allmänt behov, vilket Rune framför till Decerno.

-

Rune har ännu inte fått besked från RTK om en ersättare till Greger. Rune kontaktar RTK
igen.

-

Vattenfall Eldistribution har ansökt om utträde vilket styrelsen beviljar. Karin får i uppgift
att meddela dem och tacka för visat intresse.

-

Ett upprop från Linfo Norrbotten angående förbättrad fastighetsindelning har inkommit. För
att Rune ska kunna ge besked ang. hur styrelsen ställer sig till uppropet vill han ha ett
gensvar från styrelsen via mail.

7. Nästa möte bestämdes till måndag den 1 dec. kl 16-18. Jultallrik serveras i samband med
mötet.
___________________________
Rune Olsson, ordf.

_______________________
Karin Ericsson, sekr.

