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PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2010-10-08

Plats:

Telefonmöte

Närvarande: Rune Olsson
Staffan Kjellman
Lars Skog
Helga Hedén

Madelene Nilsson
Jenny Zaar
Jan Eriksson
Johan Reuterham

1. Föregående mötes anteckningar
Föregående mötes anteckningar gicks igenom och godkändes.
2. Ekonomirapport (Lars)
Lars redogjorde för ekonomin vilken tills nu i stort sett följer budget.
Alla medlemmar har betalt medlemsavgiften för 2010

3. Rapport från workshopen den 24 september (Inspirationsdagen)
Vid inspirationsdagen deltog ett 20-tal personer.
Förslag att styrelsen träffas en dag för att planera inför nästa år (se nedan)
Resultatet läggs ut på hemsidan och att styrelsen kommer att att arbeta fram en
verksamhetsplan delvis baserad på resultatet från inspirationsdagen.
4. Fortsatt planering av seminarium 29 okt. ang. datamodeller/datautbytesmodeller
(Helga/Johan)
Alla föredragshållare är bokade förutom LM.
Inbjudan sänds så snart som möjligt till GISS-kontaktpersonerna samt maillistan för KSL
(Jan E undersöker) Måste sändas ut senast på måndag. Presenter till föredragshållare.
5. Avstämning av verksamhetsplan/budget och preliminär årsmötesplanering
Verksamhetsplanering styrelsen 19 nov 0900 – lunch alt fortsättning em. LM lokalerna
(boka lokal)
6. Ansökan från NorrortsGIS
Avvakter ansökan från NorrortsGIS

7. Övriga frågor
- Joomla-genomgång 26 nov. kl 13-15
Beslutades att vi avvaktar med utbildninge. Jenny läser igenom manualen och tittar på
webbplatsen och återkommer till nästa styrelsemöte

-

KSL-samarbete med gemensam enkät
Rune skall ta kontakt med KSL. Återkommer vid nästa möte

-

Möte med GIS i C län på GEOINFO-dagarna
Troligen kommer ingen från styrelsen förutom Karin. Rune talar med Karin hur vi gör med
konferensmiddagen.

-

Kontakter med IT-chefer i Stockholms län?
Staffan har kontakt med IT-cheferna inom Södertörn. Svårt att få kontakt. Vi måste ha ett
tydligt syfte. Tar upp frågan den 19 nov vid verksamhetsplannering. Staffan undersöker om
det finns något möte för IT-cheferna där vi kan presentera oss.

-

Stipendier
Tas upp i verksamhetsplanering
Ny mailadress för GISS-föreningen
Styrelsen tyckter det var bra att byta till giss@giss.se. Rune talar med Catharina om bytet.

8. Nästa styrelsmöte, fredag den 26 nov. kl 9-12 på Lantmäteriet.

___________________________
Rune Olsson, ordf.

__________________________

