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SamGIS Skåne styrelsemöte 
 
Plats: Sweco, Drottningtorget 14, Malmö   
Tid: kl 09.30-12.00   
 
Deltagare: 
Peter Rothstein, Britta Duve Hansen, Oscar Monell, Jenny Rassmus, 
Jonas Andréasson, Julie Mostert, Marianna Edenheim, Cecilia Pihl och 
Ulf Minör.  
 
Dagordning 
  
1 Mötets öppnande 
 
2 Val av sekreterare 
 
3 Information från kansliet 
 
4 Workshop-aktiviteter 
 
5 Årsmötet/vårseminarie 

 
6 Nästa möte 
 
7 Mötets avslutande 
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1 Mötets öppnande 
 
Peter förklarade mötet öppnat. 
 
2 Val av sekreterare 
 
Julie Mostert valdes. 

   
3 Information från kansliet 

 
Ekonomi 
Peter gjorde en genomgång av föreningens utfall av inkomster och utgifter 
från 2015. Ett av föreningens mål var använda en del av inkomsterna till 
att bygga en ny hemsida. Kika gärna på resultatet: SamGIS Skåne ! 
 
Pensionärer som varit delaktiga i styrelsen går kostnadsfritt på SamGIS 
Skånes Kart- och GISdag (bekostar endast maten). 

  
 
Hemsidan 
Hemsidan består sedan Kart- och GISdagen i december av en ny sajt, 
byggd på iKoncepts nya WordPress. Förhoppningen är att den nya 
hemsidan får ett enklare användargränssnitt, både för styrelseledamöter 
som lägger in information om kommande händelser som för medlemmar 
när de anmäler sig till SamGIS workshops och andra seminarier. All data 
är nu överförd till den nya hemsidan, vilket innebär att den gamla 
hemsidan, uppbyggd i iCatManager läggs ner inom kort.  
Hela styrelsen ska via WordPress kunna gå in och hantera 
händelser/aktiviteter, redigera användarregistret, lägga in nyhetsbrev m.m. 
 
Nyhetsbrev 
Kommande nyhetsbrev planeras att skickas ut till medlemmarna vid 
följande tidpunkter: Peter i jan-feb, Marianna i mars, Cecilia i april, Britta i 
maj och Jonas i juni.  
 
SamGIS stipendium 
Styrelsen vill påminna medlemmarna om att ansökningstiden för SamGIS 
Skånes stipendium går ut den 29:e februari 2016. Stipendiet delas ut under 
högtidliga former på årsmötet i april. 
 
Styrelsens sammansättning 
Styrelsen består idag av 10 styrelsemedlemmar. Omröstning hölls om de 
två alternativen, dels att fortsätta som idag, dvs. att stanna vid nuvarande 
antal, eller att vi blir ytterligare en styrelsemedlem. Styrelsen tycker att det 
är lämpligt att vi utökar med ytterligare en plats och kommer att 
kommunicera detta till valberedningen. 
 
 

http://www.samgis.m.se/
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4 Workshop-aktiviteter 
Första workshopen för året äger rum den 17:e februari, på Lunds 
universitet – Geodataförädling från 2D till 3D. Övningar kommer att 
genomföras med data över Båstad kommun i programvarorna QGIS, FME 
och ArcGIS. Anmälan är öppen, så först till kvarn gäller! 
 
I maj planeras en workshop kring temat ”GIS i verksamheten”, hur GIS 
tillämpas i verksamheten, vilken verksamhetsnytta man får, behov, mål 
och kravbilder. En idé är att bjuda in en stor och en liten kommun, Region 
Skåne och Sydvatten. Arbetsgruppen består av Britta (sammankallande), 
Peter och Jonas. 
 
Britta och Marianna fick i uppdrag att undersöka möjligheten att arrangera 
en resa till Bonn i Tyskland där Foss4G hålls den 24-26 augusti. 
 
I september hålls ett seminarium kring Open Source och i oktober om 
ekologi och naturresurser.  
 

5 Årsmöte/vårseminarie 
Vårseminariet hålls traditionsenligt i april, närmare bestämt den 14:e april. 
Lokal är ännu inte bestämd, Östra Grevie folkhögskola i Vellinge är ett 
förslag. Jonas undersöker även Trelleborgs stationshus om 
konferensmöjligheter. Karl-Magnus Jönsson, förra årets stipendiat, 
kommer och berättar om sitt arbete. Arbetsgruppen består av Jenny 
(sammankallande), Peter och Jonas. 

 
 
6 Nästa möte 
Till nästa möte, den 9 mars, hälsas styrelsen välkommen till Lantmäteriet i 
Karlskrona. Kallelse kommer. 
 

7 Mötets avslutande 
 
Peter förklarade mötet avslutat. 
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