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Datum och tid för mötet: 2017-01-12, 09:30 –12:00 

 

Plats: Sweco, Malmö 

 

Närvarande: Jenny Rassmus, Cecilia Pihl, Cecilia Gustafsson,  Julie van Reenen Mostert, Peter 
Rothstein, Britta Duve Hansen, Oscar Monell, Ulf Minör 

Frånvarande: Jeanette Persson, Jonas Andreasson, Marianna Edenheim 

 

1. MÖTETS ÖPPNANDE 

Ordförande Jenny hälsade välkomna. 

2. VAL AV SEKRETERARE 

Peter valdes till sekreterare. 

3. INFORMATION FRÅN KANSLIET 

Ekonomi 

Genomgång av resultat från 2016. 
Jenny ber Daniel skicka sammanställning av vad som faktureras. 
Jenny säger till Daniel att vi ska skicka medlemsavgifter. 
Jenny lämnar in uppgifter till Nordea. 
 
Nya PUL 
Om vi blir utsatta för dataintrång skall Datainspektionen meddelas. 
Peter skickar fråga till datainspektionen om vad som gäller för att vi lagrar data hos iKoncept. 
 
Medlemsregister 
Genomgång av svar från iKoncept avseende att lägga upp medlemsregister med 
faktureringsuppgifter. 
Ber att få ut lista från i Koncept med faktureringsuppgifter. 
Avvaktar med att lägga upp nytt register tills Datainspektionen har svarat. 
 
Arbetssätt 
Genomgång av förslag till arbetssätt från Jenny. 
Diskussion om hur vi ska erbjuda plaster till studenter. Bestämdes att studenter får gå gratis i 
mån av plats. Om de vill vara med på fika och lunch så erbjuds detta till självkostnadspris. 

Hemsidan 

Inget nytt. 

Nyhetsbrev 

Britta skriver nästa, som kommer ut innan mars, och Jenny skriver ett inför årsmötet. 

4. WORKSHOP-AKTIVITETER 

Tematisk kartografi 
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Programmet är klart och mycket spännande. 
Behövs fler anmälningar. 
 
Vårseminariet 
Arbetsgruppen består av Cecilia, Cecilia, Jonas och Jenny (sammankallande) 
Tips behövs till föredrag. 
 
 
WS om Öppna och offentliga data i maj. 
Jeanette (sammankallande), Peter, Britta och Jonas. 
Peter tipsar Jeanette att det är dags att kalla. 
Tänkbart ämne är juridiken kring öppna data. 
Förslag med att inleda med ett Skype-möte som alla kan vara med på. 
 
Förslag till fler WS 
-Geodatastrategin 
-ÖP-standarden 

5. KART- OCH GIS-DAGEN 

Många bra föredrag och nöjda deltagare. 
Kritik att det blev lite mycket ESRI. 
Finns intresse av att det skall vara mer diskussion. 86 st anmälda. 19 st föredragshållare och 
styrelse. 

6. ÖVRIGA FRÅGOR 

Ersättningspolicy för föredragshållare 
Viktigt att vara tydlig när man frågar. Generellt gäller att vi inte betalar ersättning. 
 
Geodatasamverkan Skåne 
-Diskussion kring samarbete avseende arrangemang. 
-Förslag att träffa geodatasamverkan en halvdag för diskussion. 
 
Stipendie 
Peter kollar vilka som har skickat in. 
 
Lund 350 26 april 
SamGIS hanterar anmälningar och ej fakturering. 
Behov finns av ett föredrag kring informationssäkerhet. Jenny återkommer med mer specifikt. 

7. NÄSTA MÖTE 

Den 10 mars hos Cecilia i Svedala 
Flera som inte kunde den 10 mars. Jenny skickar ut nya förslag på datum. 

8. MÖTETS AVSLUTANDE 

 


