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PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2011-10-07

Plats:

Lantmäteriet, Årstaängsvägen 17

Närvarande: Rune Olsson
Lars Skog
Helena Näsström

Staffan Kjellman
Jenny Zaar
Karin Ericsson

1. Föregående mötes anteckningar
Föregående mötes anteckningar gicks igenom och godkändes.
2. Ekonomirapport
Lars rapporterade att det ekonomiska läget är fortsatt gott. ÅF är fakturerade och Catharina
har fått information om deras medlemsskap.
Rune rapporterade från kontakten med Elin Eklund, Norrtälje kommun om förnyat
medlemskap. De vill gå med i föreningen, så Lars kontaktar Elin för faktureringsuppgifter
och meddelar Catharina Hansson angående kontaktuppgifter m.m.
3. Planering av kommande After work-träffar
- Cartesia, torsdag den 13 okt. Johan har allt under kontroll (enl. mail från Catharina är
24 personer anmälda).
- Stockholms stad torsdag den 1 dec. (inkl. styrelsemöte)
- Decerno-förfrågan. Rune har meddelat dem att After work hos dem är lämpligt under
våren 2012 (vecka 11/12 2012).
- Sweco 27 jan. 2012 i samband med styrelsemötet där.
- ÅF har inkommit med en förfrågan. Styrelsen bedömde det som lämpligt under hösten
2012. Lars ger ÅF besked.
4. Uppföljning av After work hos ESRI
Karin och Lars fanns där, och även detta tillfälle blev lyckat. ESRI var nöjda med
arrangemanget. Ca 25 personer deltog.
5. Workshop ang. Geodatasamverkan
Workshopen föreslås vara indelad i ett pass med inledande föreläsningar och därefter ett
annat med bikupe-diskussioner. Workshopen hålls lämpligen i samband med årsmötet den
17 feb.(istället för som tidigare planerat den 25 nov pga tidsbrist). Karin bokar lokaler på
Lantmäteriet. Arbetsgruppen som utsetts att planera workshopen förbereder frågeställningar
inför diskussioner i bikupor.
6. Återkoppling från lunchträffen med KSL´s Geodataråd
Helga och Karin deltog i lunchträffen med KSL´s Geodataråd. Det blev en mycket lyckad
träff, och fortsatta kontakter önskas från båda parter. GISS avvaktar inbjudan från KSL
efter att deras höstkonferens är genomförd och eventuella projektförslag har tagits fram.

7. Studieresa i vår, idéer/preliminärt program
Förslag om en studieresa under våren 2012 togs upp vid förra styrelsemötet, och idéer och
förslag på tema, besöksmål, ekonomi diskuterades. Styrelsen beslutade att besöksmål bör
begränsas till Norden. Jenny kollar upp sina kontakter i Oslo och Köpenhamn, även Lars
stämmer av angående eventuella intressanta exempel inom norden från ESRI. Rune hör
med Malmö-kontakt för att få tips på danska kontakter, och Staffan kollar med en dansk
kontakt som han har.
Utifrån vad som framkommer vid olika kontakter tror styrelsen att besök i Skånetrakten
inklusive besök/övernattning i Köpenhamnstrakten vore lämpligt. Resan planeras vara under
våren 2012, förslagvis under perioden vecka 16-18.
Antalet deltagare begränsas till ca 25-30 personer. En begränsning i deltagande föreslås vara
att en person per medlemsorganisation får delta till reducerat pris (förslagsvis ca 5 000 kr
per person). Fortsatt planering görs vid kommande styrelsemöten.
8. Nyhetsbrevet
Staffan tog upp frågan om innehållet i nästa nyhetsbrev.
Följande bör tas med:
- Info om After work-evenemangen (genomförda + kommande)
- Info från GEOINFO (Helena, Johan och Karin)
- Kortfattad info om årsmötet den 17 feb. 2012 (inkl. workshop)
- Info från MapInfo-dagarna
- Kortfattad info om den planerade studieresan
- Info om nya medlemmar hittills i år (ÅF, Norrtälje kommun)
- Rapport från Rune om seminarium med GISIdé ang. detaljplaneprocessen
Några delar från förra nyhetsbrevet ska finnas kvar.
Utskicket ska göras i början av december.
9. Övriga frågor
- Karin och Helena rapporterade från GEOINFO-konferensen
- Rune rapporterade från utarbetandet av det nya MBK-avtalet – Geodataavtal med
infrastrukturbyggare. GML-schema finns framtaget (Kommun_GML) och
systemleverantörerna behöver utveckla en lösning i sina system, så att kommunerna kan
tillhandahålla enligt detta format.
- Karin framförde ett förslag på nominering av Årets GISS-händelse. Det avser en Applösning som tagits fram av GIS-praktikanter i Upplands Väsby. Karin återkommer med
information som kan presenteras vid årsmötet.
- Helena och Karin deltog i SamGIS-möte i anslutning till GEOINFO som ULI kallat till.
Seminarieverksamhet diskuterades, frågor gällande utbildning- och kompetensförsörjning togs upp.
Information om den genomförda utbildning för GIS-samordnare som GISS anordnade
tas tacksamt emot av ULI. Rune förmedlar informatiom detta.
Deltagarna var ense om att ULI utgör nätverkskontakten för SamGIS-föreningarna.
ULI undrar om GISS vill ta ett initiativ att hålla en workshop för att sätta igång en ny
StrateGIS-satsning. Styrelsen i GISS tror för närvarande inte att detta är angeläget och
föreningen har för närvarande mycket annat inplanerat. Karin återkommer till ULI med
ett svar.
- Uppdatering av hemsidan behövs när det gäller bl.a. seminariedokumentation m.m.
Styrelsemedlemmarna tittar igenom hemsidan och frågan tas upp igen vid kommande
styrelsemöte.
- Den tidigare ansökan om projektsamarbete från Norrorts-GIS har fortfarande inte
inkommit.
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10. Planerade möten t.o.m årsmötet 2012 är följande:
- Fredag 11 nov. hos TMR (gamla Regionplanekontoret)
- Torsdag 1 dec. kl. 12-15 hos Stockholms stad, då mötet inleds med jullunch. Catharina
Hansson bjuds med (Karin kontaktar henne).
- Fredag 27 jan. kl 13-15 m.a.a AW kl 15-19 hos Sweco i Gallerian
- Fredag 17 feb. kl 8:30-15 Årsmöte (kl 8:30-9 frukostbuffet, kl 9-10 Årsmöte, kl 10-15
Workshop) hos Lantmäteriet

___________________________
Rune Olsson, ordf.

__________________________
Karin Ericsson, sekr.

