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PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2011-04-15

Plats:

Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4

Närvarande: Helga Hedén (ordf. vid mötet)
Johan Reuterham
Sara Östblom
Karin Ericsson
Rune Olsson (punkt 7 och 8)

Staffan Kjellman
Jenny Zaar
Helena Näsström
Jan Eriksson

1. Föregående mötes anteckningar
Föregående mötes anteckningar gicks igenom och godkändes.
2. Ekonomirapport
En genomgång gjordes av rapportmaterial som skickats av Lars. Inga medlemsintäkter har
ännu kunnat bokföras, men beräknas ha inkommit inom kort. Det ekonomiska läget är gott.
3. Återkoppling av After work-seminariet den 24 mars
Det var ett uppskattat arrangemang. Ca 30 st deltog, och på grund av stort intresse stannade
deltagarna kvar på respektive informationspass längre än avsatt tid. Flera framförde att de
gillade denna mötesform.
4. Planering av After work-seminariet den 12 maj hos Svenska Kraftnät
Helga har varit i kontakt med Alexander Price, men kan inte själv närvara den 12 maj. Hon
och Jenny (som inte heller kan närvara) är däremot gärna behjälpliga med planeringen.
Johan utsågs att vara Alex kontaktperson istället för Helga.
5. Nästa nyhetsbrev
Staffan presenterade ett förslag på innehåll i nästa nyhetsbrev. Styrelsen utsåg Karin, Rune,
Janne och Johan att komplettera med text under några avsnitt. Texterna skickas till Staffan
senast några dagar innan den 12 maj.
6. Alternativ till Projektplatsen för föreningens dokument?
Styrelsen diskuterade de alternativ som finns för gemensam åtkomst av
föreningens/styrelsens dokument. Staffan nämnde att Dropbox.com kan vara ett alternativ
att undersöka. Eftersom Rune kunde lämna betryggande besked ang. Projektplatsen (Pp)
görs ingen flytt, men alternativen undersöks ändå som jämförelse. Staffan kontaktar Rune
angående sitt förslag, men även angående att fler användare skapas på Pp (särskilt
alternativet med titta-behörigheten).

7. Förfrågan om projektsamarbete ang. GIS och social medier
Rune har varit i kontakt med Johan Tornberg på Sweco och framfört styrelsens besked
angående hans förfrågan. Rune framförde till honom att vi önskar få ett förslag på en
projektbeskrivning som bygger på ett kundprojekt (ex. ett kommunsamarbete) som även
andra medlemmar kan ta del av/ha nytta av. När en projektbeskrivning inkommit kan
styrelsen ta ställning till ett eventuellt projektbidrag.
8. Övriga frågor
- Datum för kommande After work är närmast den 12 maj hos Svenska Kraftnät, därefter
Cartesia juni/aug (Johan kollar upp datum), ESRI preliminärt den 15 sept. (Lars
återkommer med besked). Enligt Janne kan Stockholms stad hålla ett ca okt/nov, och
även Sweco är intresserade men vill avvakta tills kontorsflytten är genomförd.
Johan återkommer med besked om datum till Staffan (Nyhetsbrevet), men även till
Rune (till ULI-kalendarium) och övriga i styrelsen.
- Rune rapporterade från ULI-mötet som hölls i anslutning till Kartdagarna. När det
gäller Fria geodata är GISS- föreningens hållning att stödja riksdagsmotionen där det
föreslås en utredning om alternativa finansieringsformer för geodata.
För övrigt beslutade styrelsen att ge Rune i uppdrag att meddela ULI datum och tema
för våra kommande arrangemang för att läggas in i ULI ´s kalendarium (After Work
enbart för GISS-föreningens medlemmar).
Styrelsen diskuterade om föreningen ska uppmärksamma medlemmarna på kommande
ULI-kurser, dvs. Grundkurs i GIS (17 maj och 19 juni) samt GIS-kurs för beslutsfattare
(24 maj). Styrelsen beslutade att ge Rune i uppdrag att kontakta Catharina för ett utskick
om dessa kurser. Rune meddelar även ULI att GISS gärna marknadsför ULIs kurser mot
att GISS i efterhand får ut listor på vilka som gått kursen.
- Sara hade frågor ang. fadderuppgiften vilket föranledde styrelsen att ge Helga i uppdrag
att uppdatera fadderförteckningen (där kontaktperson och tfn.nr inte behöver vara med
utan hänvisar till hemsidans lista på kontaktpersoner). Janne föeslår att vi lägger upp
respektive fadder/styrelsekontakt för respektive medlem som en service på hemsidan.
Jenny fick i uppdrag att göra uppdateringen (och meddela Catharina). Efter genomförda
aktiviteter (After work) är det lämpligt att deltagarlistan skickas till
styrelsemedlemmarna (dvs. faddrarna) för kännedom.

9. Nästa styrelsemöte är planerat till fredag den 23 maj kl 9-12 på Lantmäteriet.

___________________________
Helga Hedén, ordf.

__________________________
Karin Ericsson, sekr.

