Verksamhetsplan för 2022
GISS är en förening för alla de i Stockholms län som har ett intresse i GIS. Idag
är 61 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.

Verksamhetsidé
GISS ska vara en attraktiv mötesplats i Stockholmsregionen för aktörer inom geografisk
information och geografisk IT (GIT).
GISS har en ambition att vara en arena som uppmuntrar kommunikation, erfarenhetsutbyte
och ökad kunskap inom området.
GISS är en oberoende förening för alla organisationer som har ett aktivt intresse av området
och som verkar i Stockholmsregionen.
Medlemmarnas intressen ska främjas genom att;
• verka för att vidga användandet av GIS
• verka för samarbete inom GIT-området
• förmedla kunskap och erfarenheter mellan medlemmarna om användningen av GIS
Deltagande i GISS ger;
• möjlighet till personliga möten
• ett brett nätverk med samlad regional expertis inom geografisk information och
geografisk IT
• kompetenshöjning och erfarenhetsöverföring genom till exempel seminarier, studiebesök
och studieresor

Mål och aktiviteter 2022

Tidplanen är preliminär och det är alltid utskickade inbjudningar som gäller.

Under 2022 planerar GISS att genomföra följande aktiviteter:
• Genomföra minst två nätverkssyftande aktiviteter
• Genomföra en studieresa
• Genomföra minst två seminarier
• Beställa, och i samband med GIS-dagen presentera, minst en utredning
Dessutom ska styrelsen:
• Bereda möjlighet för medlemmar att söka stipendium
• Löpande hålla LinkedIn och GISS webbplats uppdaterad

Förbehåll på grund av den pågående pandemin
På grund av den pågående pandemin är möjligheterna till resor och större folksamlingar
osäkra. Verksamhetsplanen tar avstamp i att restriktionerna kommer minska under året och
planen är därför att genomföra vårens aktiviteter digitalt för att sedan kunna övergå till
fysiska träffar och resor under hösten. Under en övergångsperiod planeras även fysiska
träffar utomhus.
Aktiviteterna kommer att genomföras med hänsyn till de restriktioner som gäller för den
aktuella tiden. Fysiska träffar kan ersättas av digitala och aktiviteter kan komma att ställas in.
Styrelsen strävar dock efter att genomföra samtliga planerade aktiviteter.

