Verksamhetsberättelse för 2020
GISS är en förening för alla de i Stockholms län som har ett intresse i GIS. Idag är 64 organisationer
medlemmar i föreningen. Medlemmarna spänner över allt från kommuner och landsting till
leverantörer och konsulter inom GIS-branschen. Blandningen av medlemmar är en del av föreningens
unikum och styrka. Föreningen bildades den 18 februari 1994.

Medlemmar
Under 2020 har föreningen haft 64 betalande medlemsorganisationer. En organisation kan ha 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

2020
26
12
26
64

2019
26
12
26
64

2018
25
15
19
59

Styrelse och övriga valda
Föreningen leds av en styrelse med 10 ledamöter. Alla styrelsemedlemmar har haft ett tilldelat
administrativt ansvar utöver arbetet med att planera och genomföra aktiviteter.
Under verksamhetsåret har det hållits nio styrelsemöten, en verksamhetsplaneringsworkshop
samt ett flertal arbetsmöten för planering av aktiviteterna.
Styrelsen bestod under 2020 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
Ann-Marie Thorngren
Region Stockholm/TRF
Ledamot
Håkan Hedenvind
Trafikverket
Ledamot
Johan Reuterham
Lidingö stad
Ledamot
Christoph Kircher*
Sweco Position
Ledamot
Eva Nord
Lantmäteriet
Ledamot
Gabriella Skwarski
Norconsult
*Christoph Kircher ersattes i augusti av Helena Falk från samma organisation.
Valberedningen bestod 2020 av Rune Olsson, ROCAB och Vadym Sokol, ESRI Sverige AB.
Revisorer var under 2020 Christina Wallstén, Swedavia AB och Sofie Lagerlöf, Danderyds kommun.
Revisorssuppleanter var Kent Romppala, KartLogik AB och Martin Karlsson, Norrtälje kommun.

Aktiviteter under året
2020 har ju inte varit ett år som andra. Pandemin och de efterföljande restriktionerna har satt käppar
i hjulet för det mesta och mycket har fått planeras om. Under våren ställde två after works in och en
mindre studieresa till SGU i Uppsala sköts på framtiden. I september var det meningen att den årliga
studieresan skulle gått av stapeln men styrelsen beslutade redan under våren att ställa in planerna.
Men trots detta och tack vare en omställning till digitala lösningar har en hel del aktiviteter ändå
genomförts.
Årsmöte och seminarium ”Digitalisering – möjligheter och utmaningar”, 14 februari
Årsmötet hölls i Swecos lokaler på Gjörwellsgatan med drygt 50 deltagare. I samband med årsmötet
hölls ett seminarium på temat ”Digitalisering – möjligheter och utmaningar” med Anne-Marie Eklund
Löwinder från Internetstiftelsen, Andi Kravljaca från Nacka kommun, Staffan Kjellman från
Lantmäteriet och Anne Grön och Peter Axelsson från Trafikverket.
After work Sweco 17 september
Sweco bjöd in till digital after work där de visade styrkorna och möjligheterna med FME. Ett trettiotal
personer deltog.
After work VA-utveckling 22 oktober
VA-utveckling bjöd in till digital after work där vi fick inblick i Slussenprojektet och den digitala
samhällbyggnadsprocessen. Även här deltog ett trettiotal personer.
GIS-dagen och frukostseminarium med presentation av utredningar 18 november
För andra året i rad presenterades de utredningar som beställts av GISS under ett frukostseminarium
på internationella GIS-dagen. Marcus Olander från Tyresö kommun presenterade guiden ”Sök rätt!
Vägledning för dig som ska söka stöd för digitaliseringsprojekt.” och Erik Persson från Agima
presenterade artikeln ”Hur mycket är en standard värd?”.
Drygt 20 personer deltog vid seminariet.
Studiebesök SGU 2 december
SGU bjöd in till ett digitalt studiebesök där vi fick lyssna till deras Inspire-genomförande, arbetet med
enhetlig insamling av data, hur SGU kommunicerar grundvattensituationen och deras satsning på 3D.
Ungefär 40 personer deltog på studiebesöket.

Stipendium
Föreningen har under 2020 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. En ansökan inkom men drogs tillbaka då den tänkta konferensen ställdes in till
följd av pandemin.

Kommunikation med medlemmarna
Styrelsens främsta kommunikationskanaler är hemsidan (www.giss.se), e-post (giss@giss.se) och
LinkedIn (www.linkedin.com/company/gisstockholm). LinkedIn har även varit en kanal för att
presentera styrelsemedlemmar och nya medlemsorganisationer.

Ekonomi
Utgående balans från 2020 uppgår till 637 879,10 kr.
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Lina Delde, ordförande GISS styrelse

