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1 Mötets öppnande 
 

Peter hälsar välkommen. 
 
2 Val av sekreterare 
 

Britta Duve Hansen får äran. 
 
3 Information från kansliet 
 

Hemsida – inget nytt.  
Peter går igenom föreningens aktuella ekonomi. 
 
4 Workshop-aktiviteter  
 

Workshop ” Vad gör en tjänsteleverantör i GIS ” den 27 augusti var en succé, 26 deltagare. 
  



   

 

Geoinfo 7/8 oktober – vi hade en egen monter och det var väldigt lyckat evenemang med 
bra föredrag, tyvärr dåligt internet! 
Diskussion om vad som var bra med samarbetet Uli/SamGIS och evenemanget och vad som 
kan förbättras inför kommande evenemang samt om vi skulle vilja göra om det. 
Vi kom fram till att vi absolut kan tänka oss en repris då vi tycker det gav bra mervärde för 
våra medlemmar men kan tänka oss att uppdragen ska definieras mer specifikt samt att vi 
kunde tänka oss involvera intresserade medlemmar i planerings- och programarbete. 
 
Workshop ”Open Source” som skulle äga rum i slutet av oktober flyttas till maj 2016 då det 
är väldigt många evenemang i GIS-världen just nu på hösten och det ligger så nära GeoInfo 
som just ägde rum i Skåne. 
 
Workshop ”Geodatasamverkan” ska hållas den 17 februari, 2016. 
Den kommer handla om hur man tar rådata från geodatasamverkan till en färdig produkt 
med hands on övningar. 
 
Vårseminariet, arbetsgrupp är Jenny, Peter, Jonas kommer hållas i april – föreslag för lokal 
är Ångkvarnen i Trelleborg. 
 
5 Kart- och GIS-dagen 
 

2 december 2015, S.t Gertrud konferenscentrum i Malmö, Katarinasalen. 
Ulf presentera ekonomin och budget - styrelsen godkänner. Arbetsgruppen presenterar 
programmet - den kommer snart läggas på hemsidan. 
Vi ska inte glömma att påminna om att söka vårt GIS-stipendiet! 
 
6 Övriga frågor  
        *Nya Hemsidan 
 

Vi jobbar tillsammans med nya hemsidan och diskuterar förslag och kommer med 
förbättringar. Alla får resten av oktober på sig att testa. Planen är att lansera den på 
Kart&GIS-dagen. 
 
7 Nästa möte  
 

15 januari 2016 hos Peter (Sweco i Malmö), kl 9.30. 
 
8 Mötets avslutande 
 

Peter förklarar mötet som avslutat. 


