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Datum och tid för mötet: 2015-08-19, 9:30–12:00 
 
Plats: Villa Thalassa, Helsingborg 
 
Närvarande: Peter Rothstein, Cecilia Pihl, Jonas Andréasson, Julie Van Reenen Mostert, Britta Duve 
Hansen, Jenny Rassmus, Ulf Minör, Oscar Monell, Marianna Edenheim, Daniel Modigh 
 
Frånvarande: Jeanette Persson 

 

DAGORDNING 
1. Mötets öppnande  
2. Val av sekreterare  
3. Information från kansliet  
4. Workshop-aktiviteter  
5. Kart- och GIS-dagen 
6. Övriga frågor  
7. Nästa möte  
8. Mötets avslutande 

1. MÖTETS ÖPPNANDE 
Peter hälsar välkommen och förklarar mötet öppet. 

2. VAL AV SEKRETERARE 
Jenny Rassmus väljs till sekreterare för mötet. 

3. INFORMATION FRÅN KANSLIET 

Ekonomi 
Peter gör en genomgång av utgifter och inkomster hittills under 2015 1/1. 
 
Utgifter: 74 925 
Inkomster: 160 800 
 
Inkomsterna är av naturliga skäl högre den första perioden av året pga. att medlemsavgifterna 
kommer in då. 

Hemsidan 
Information om nästa workshop ligger ute på hemsidan. 
 
Medlemslistan har uppdaterats och det är inte alls lika många meddelande som studsar nu vid utskick.  
 
Efter styrelsemötet har styrelsen och Daniel Modigh ett arbetsmöte för att planera migreringen av 
hemsidan. 
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Nyhetsbrev 
Sedan förra mötet har två nyhetsbrev skickats ut. Ulf har skrivit om olika appar och Jonas har skrivit 
om Borgeby fältdagar. Jenny är näst i turordning. Hela turlistan finns i minnesanteckningar från mötet 
13/5. 
 
Britta föreslår att vi även kan ge någon utanför styrelsen i uppdrag att skriva nyhetsbrev. Exempelvis 
stipendiemottagare eller någon medlem som har någon specialkunskap eller har varit på något 
evenemang. Alla håller med om att det går bra, men den i styrelsen som har gett uppdraget kan skriva 
en kort inledning i nyhetsbrevet i så fall. 
 
Ulf har ansvar för att bevaka att nyhetsbreven kommer till genom att påminna nästa i turordning. När 
man har skrivit nyhetsbrev skickas det till Peter för korrekturläsning innan publicering. Den person som 
har skrivit nyhetsbrevet publicerar själv efter eventuella korrigeringar. 

4. WORKSHOP-AKTIVITETER 

WS 27/8 Vad gör en tjänsteleverantör i GIS (Marianna och Peter) 
Tar upp trenden med att tjänster som vara mer och mer tar över istället för färdiga produkter. 11 
personer är anmälda i dagsläget. De företag som kommer att informera om tjänster är Metria, Tyrens 
och Sweco. Alla dessa företag är medlemmar i SamGIS Skåne. 

WS 29/10 OpenSource (Britta) 
Eventuellt kommer workshopen att hållas i Kristallen. Datum ligger i höstlovsveckan. Det diskuteras 
huruvida det är ett problem, men mötet enas om att hålla fast vid datumet.  

Ny WS 
Från geodatasamverkan till produkt, lämplig tid i februari. Arbetsgrupp för WS är Julie, Oscar 
(sammankallande) och Peter. Jonas och Jenny stöttar gärna. 

GeoInfo 7-8/10 
Tipsa kollegor om att anmäla sig, det är få anmälda än så länge. Sista dag för lägre pris är 30/8. 
Medlemmar i ULI får en gratisdag för en medarbetare och det är generell rabatt för medlemmar i ULI 
och SamGIS Skåne. 
 
Det diskuteras om SamGIS Skåne bör vara medlemmar i ULI eller inte. ULI ser gärna att föreningen 
blir medlem, men det är inte helt tydligt vad fördelarna är. Ett antal andra regionala GIS-föreningar är 
medlemmar. För regionala GIS-föreningar är medlemsavgiften i ULI 1500 per år. Mötet beslutar att 
frågan tas upp på årsmötet 2016. 

5 KART- OCH GIS-DAGEN 
Kart- och GIS-dagen kommer att hållas 2/12, på St Gertrud i Malmö. Ulf är arbetsgruppens 
sammankallande, för övrigt består den av Cecilia, Oscar och Jenny. Tema för dagen och förslag till 
föredrag diskuteras, det finns många bra idéer. Arbetsgruppen kommer att ha möte inom kort och 
jobba vidare med förslagen. 

6. ÖVRIGA FRÅGOR 
Marianna råkar då och då ut för att en medlemslista på hemsidan efterfrågas. Det kan vara lämpligt att 
visa vilka organisationer som är medlemmar, men inte personliga uppgifter. Synpunkten noteras för att 
hanteras i det fortsatta arbetet med migrering av hemsidan. 
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7. NÄSTA MÖTE 
Mötesplan läggs fram till nästa årsmöte. Kommande möten är: 
 
20 oktober 9:30, Lunds kommun 
15 januari 9:30, Trafikverket 
9 mars, Lantmäteriet i Karlskrona 
14 april, vårseminarium/årsmöte 

8. MÖTETS AVSLUTANDE 
Peter förklarar mötet avslutat. 
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