Verksamhetsberättelse för 2019
GISS är en förening för alla de i Stockholms län som har ett intresse i GIS. Medlemmarna
spänner över allt från kommuner och landsting till leverantörer och konsulter inom GISbranschen. Blandningen av medlemmar är en del av föreningens unikum och styrka.
Föreningen bildades den 18 februari 1994.
Medlemmar
Under 2019 utökades antalet medlemmar i föreningen till 64 betalande organisationer. En del
organisationer har flera medlemmar, till exempel olika förvaltningar i en kommun, i följande
tabell redovisas varje medlem. Varje medlemsorganisation representeras av en kontaktperson.
Kommuner
Statliga/regionala organisationer
Privata aktörer
Totalt

2019
26 st
12 st
26 st
64 st

2018
25 st
15 st
19 st
59 st

2017
26 st
13 st
17 st
56 st

Styrelse och förändringar av kansli
Föreningen leds av en styrelse med 10 ledamöter. Tidigare år har styrelsen haft stöd i den
löpande verksamheten av ett betalt kansli i samarbete med Geoforum Sverige. Under 2019
avbröts samarbetet och styrelsen har i egen regi skött administrationen. Arbetet har fördelats
inom styrelsen och alla styrelsemedlemmar har haft ett tilldelat ansvar.
Under verksamhetsåret har det hållits nio styrelsemöten, en verksamhetsplaneringsworkshop
samt ett flertal arbetsmöten för planering av aktiviteterna.
Styrelsen bestod under 2019 av:
Ordförande
Lina Delde
Upplands-Bro kommun
Vice ordförande
Helena Nyman
Ragn-Sells Treatment & Detox AB
Sekreterare
Cecilia Pettersson
Haninge kommun
Kassör
Lars Skog
LS Communication
Ledamot
Christoph Kircher
Sweco Position AB
Ledamot
Eva Nord
Lantmäteriet
Ledamot
Gabriella Skwarski
Norconsult AB
Ledamot
Helena Näsström*
Stockholms Läns Landsting/TRF
Ledamot
Håkan Hedenvind
Trafikverket
Ledamot
Johan Reuterham
Lidingö Stad
*Helena Näsström ersattes i september av Ann-Marie Thorgren från samma organisation

Valberedningen bestod under 2019 av:
Rune Olsson (sammankallande)
Uwe Stephan

ROCAB
Stockholm stad

Revisorer var under 2019:
Christina Wallsten (sammankallande)
Sofie Lagerlöf

Solna stad / Swedavia
Danderyds kommun

Revisorssuppleanter var under 2019:
Martin Karlsson
Kent Romppala

Norrtälje kommun
KartLogik AB

Aktiviteter under året

Årsmöte och seminarium ”GIS och BIM inom samhällsutveckling”, 14 februari

Årsmöte hölls i Swecos lokaler på Gjörwellsgatan med drygt 60 närvarande. I samband med
årsmötet hölls ett seminarium på temat ”GIS och BIM inom samhällsutveckling” med talare
från Sweco, Lantmäteriet, FUT och Stockholm stads stadsbyggnadskontor. Föredragen finns
presenterade på GISS hemsida.
Lilla studieresan till Gävle och Lantmäteriet, 24 april

GISS bjöd in till en studieresa på temat ”Ny teknik vid insamling och ajourhållning av
geografiska data” hos Lantmäteriet i Gävle. Resan gick med en nästan fullsatt buss och

deltagarna fick lyssna till flera presentationer och en förevisning av SWEPOS driftledningscentral. På studieresan följde 30 personer med. Presentationerna finns på GISS hemsida.
Studiebesök/After work hos Swedavia, 22 maj

Swedavia bjöd in till ett studiebesök bakom kulisserna och berättade om Arlandas Masterplan
och hur de använder GIS och geodata. På studiebesöket följde ca 30 deltagare med.
Presentationerna finns på GISS hemsida.
Studieresa till Kiruna, 18-20 september

Årets stora studieresa gick till Kiruna. Resan upp gjordes med nattåg och deltagarna anlände
lagom till frukost med utsikt över Kebnekaisemassivet i vackert höstväder. Första dagen
ägnades åt en stadsrundtur, en guidad visning i LKABs besöksgruva samt en gemensam
middag på kvällen. Andra dagen var upplagt som ett seminarium med olika föreläsare innan
alla deltagare flög tillbaka till Stockholm.
•
•
•
•
•

Naturvårdsverket/Fjällräddningen berättade och visade hur lavinprognoser tas fram.
Luleå tekniska universitet presenterade ett arbete för att spåra lavinaktiviteter med
hjälp av satellitdata.
Sametinget berättade om GIS och geodataverksamhet inom sin verksamhet.
Sweco visade hur GIS och BIM används i samband med Kirunas stadsflytt.
LKAB berättade om hur 3D, GIS och BIM används i gruvverksamheten.

På studieresan deltog 40 personer, vilket var max antal som kunde följa med. Föredragen
finns på GISS hemsida.
After work hos Stockholm Vatten och Avfall, 17 oktober

Stockholm Vatten och Avfall bjöd in till after work med företagspresentation, rundvandring
och föredrag om bland annat hur de arbetar med förvaltning och informationskartläggning av
GIS och geodata. Efteråt bjöds det på pizzabuffé på närliggande restaurang. After worken
besöktes av drygt 30 personer. Presentationerna finns på GISS hemsida.
Frukostseminarium på internationella GIS-dagen med presentation av utredning ”Kompetenssatsning
inom BIM”, 13 november

Nytt för 2019 var en beställning av en utredning. Styrelsen tog fram tre olika alternativ till
utredningar och bjöd in samtliga medlemmar att lämna offert på ett valt utredningsalternativ.
Det inkom en offert per alternativ och efter utvärdering valde styrelsen att beställa en
utredning på temat ”Kompetenssatsning inom BIM” av Magdalena Hirsch på Nacka kommun.
Utredningen presenterades på internationella GIS-dagen under ett frukostseminarium där även
ett föredrag om öppna data och geodata hölls av Haninge kommun. Positiva reaktioner på
både utredningen och frukostseminariet har inkommit till styrelsen som bedömer att försöket

med att beställa en utredning gav ett gott resultat. Frukostseminariet besöktes av drygt 40
deltagare. Utredningen och seminariets presentationer finns på GISS hemsida.
After work hos Agima, 5 december

Agima bjöd in till after work med libanesisk buffé och presentationer om hur GIS ersätter det
kommunaltekniska minnet, hur en geodatastrategi utvecklar Håbo kommun och att GIS kan
förenkla kommunikationen mellan myndigheter och allmänheten vid kris. After worken
besöktes av 40 deltagare. Presentationerna finns på GISS hemsida.
After work hos Sokigo, 30 januari

Sokigo bjöd in till after work med mingel och föredrag om deras lösning av en geodataportal hur samlar man alla de expertsystem som behövs för att kvalitetssäkra geodata. Efteråt bjöds
på läckra empanadas. After worken besöktes av ca 20 deltagare. Presentationer finns på GISS
hemsida.
Kommunikation med medlemmarna
Styrelsens främsta kommunikationskanaler är hemsidan (www.giss.se), e-post
(giss@giss.com) och LinkedIn (www.linkedin.com/company/gisstockholm). Under året
avvecklades föreningens Facebook-sida och ersattes av LinkedIn som är mer inriktat på
arbetsliv och karriärnätverk. Nyhetsbreven har också avvecklats till förmån för mer löpande
information via LinkedIn. LinkedIn har även varit en kanal för att presentera
styrelsemedlemmar och nya medlemsorganisationer.
Stipendium
Föreningen har under 2019 avsatt medel för ett stipendium i syfte att bidra till våra
medlemmars kompetenshöjning inom GI/GIT. Stipendiemedel kan sökas för att till exempel
delta på en konferens, gå en utbildning eller genomföra någon annan aktivitet som annars inte
hade kunnat göras. Inga ansökningar inkom.
Ekonomi
Utgående balans från 2019 uppgår till 348 763 kr.
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Lina Delde
Ordförande GISS

