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Datum och tid för mötet: 2016-10-13, 13.00-16.00 
 
Plats: Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborg 
 
Närvarande: Jenny Rassmus, Cecilia Pihl, Jonas Andréasson, Julie Van Reenen Mostert, Cecilia 
Gustafsson, Ulf Minör, Oscar Monell, Marianna Edenheim, Peter Rothstein (via telefon) 
 
Frånvarande: Jeanette Persson, Britta Duve Hansen 

 

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 

Jenny hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

2. VAL AV SEKRETERARE 

Cecilia Pihl valdes till sekreterare för mötet. 

3. INFORMATION FRÅN KANSLIET 

Ekonomi 
Peter gjorde en genomgång av utgifter och inkomster hittills under 2016. Vi ligger runt 100 000 kr plus 
än så länge, men det beror på intäkter från förra årets Kart- och GISdagen. Räknar man bort dem 
ligger vi på 35 000 kr plus, vilket motsvarar vad vi gick minus förra året. 

Hemsidan 

Ett förslag på ändringar av hantering av medlemsregistret diskuterades. I nuläget hanteras de i en 
excel-fil, önskemål finns om att hantera det i WordPress istället. Daniel Modig på Ikoncept kan göra 
det, det tar 8 timmars utveckling och kostar 7840 kr. Vi vill veta om detta ersätter den nuvarande 
faktureringen och om det går att få in historik och kontaktperson i WordPress. 
 

4. WORKSHOP-AKTIVITETER 

WS 28/10 Geografiska analyser för samspel mellan mä nniska och miljö 

Programgruppen presenterade programmet för dagen. Ett 30-tal är anmälda i nuläget. 
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WS Februari Tematiska kartor och statistik (Oscar s ammankallande, Jenny & Julie i 
arbetsgruppen) 
Programgruppen ska ha ett första möte i nästa vecka. Inget bestämt än om plats. 

Ny WS 
Förslag om workshop om metadata. 

5 KART- OCH GIS-DAGEN 

Kart- och GIS-dagen kommer att hållas 1/12, på High Court i Malmö. Cecilia P är arbetsgruppens 
sammankallande, för övrigt består den av Cecilia G, Marianna och Julie. Tema för dagen är GIS i 
verksamheter. Programmet är nästan klart. 

6. ÖVRIGA FRÅGOR 

a) Valberedning – Anders Grönlund, Lantmäteriet, har tackat ja till att sitta i valberedningen. 
b) Enkät – Jenny och Cecilia G har tagit fram ett förslag på enkät att skicka ut till medlemmarna. Vi 

tog beslut om att skicka ut den i mitten av november och redovisa resultatet på Kart- och 
GISdagen. 

c) Stadgar – Jenny och Peter har tittat på andra GIS-föreningars stadgar för att kunna göra ändringar 
i våra stadgar. Ett förslag på ändringar läggs fram på nästa årsmöte. 

d) Lunds universitet 350 år – Vi har fått en förfrågan om SamGIS Skåne vill vara med och 
samarrangera workshopen den 26 april. Jenny, Peter och Jonas tar ett möte med Lars Harrie om 
villkor för vårt deltagande. 

e) SamGIS Skåne 25 år – Tanken är att fira det i samband med vårseminariet 2018. 
f) GIS i väst 15-årsjubileum  - Jenny åker eventuellt upp som SamGIS Skånes representant. 

7. NÄSTA MÖTE 

Kommande möten är: 

16 november i Kristianstad kl 9-12 

 

8. MÖTETS AVSLUTANDE 

Jenny förklarade mötet avslutat. 


