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Datum och tid för mötet: 2018-01-12, 09:30 –13:00 
 
Plats: Esri Sverige, Malmö (hos Oscar 
 
Närvarande: Jenny Rassmus, Jonas Andreasson, Cecilia Gustafsson, Ulf Minör, Linda Nilsson, Cecilia 
Pihl, Oscar Monell, Julie Mostert (Senare), Peter Rothstein (Skype). 
 
Frånvarande: Marianna Edenheim, 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 
Mötet öppnas av Jenny 

 

2. VAL AV SEKRETERARE 
Oscar Monell 

 

3. INFORMATION FRÅN KANSLIET 

Ekonomi 
Peter presenterar en preliminär ekonomisk sammanställning för 2017. Föreningen har god 
ekonomi och har gjort ett bra år. 
 

Hemsidan 
Ulf och Linda tar fram förslag på förtydligande av hur medlemsavgifter och medlemskap 
presenteras på hemsidan. 
 
Studenter är i många fall välkomna på föreningens evenemang i mån av plats i begränsat antal. 
Kontaktvägar till skolor bör tas fram för marknadsföring av enskilda evenemang. Linda kollar 
Kristianstad, Oscar kollar SLU och Jenny kollar Lund/Malmö. 
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Nyhetsbrev 

4. WORKSHOP-AKTIVITETER 
Kommunsamverkan. 1 mars. Svedala kommunhus.  
Flera föredrag under förmiddagen, sedan workshop på eftermiddagen.  
Det slutgiltiga publiceras under eftermiddagen. 
  
Jubileumsprogram (april) 
Vi behöver ytterligare styrelsemedlemmars engagemang. Peter och Cecilia tillförs till 
arbetsgruppen, utöver Linda, Jenny och Oscar.  
Diskussion kring plats att vara i. Lund är beslutat. Vi behöver en lämplig plats, men har haft svårt 
att hitta lediga, ändamålsenliga lokaler.  
 
Cykelworkshop i Köpenhamn (maj) 
Peter är sammankallande. Programgruppen består dessutom av Linda och Julie.  
Workshopaktivitet i september 
Förslag att låta medlemmarna bidra med innehåll till en workshop, en medlemmarnas dag. 
Lightning talks, där alla som vill kan få komma till tals (dock med föranmälan). Arbetsgrupp: 
Jonas (sammankallande), Cecilia G., Julie. 
 
Diskussioner på mötet kring framtida intressanta studiebesök, företag, organisationer etc. Dessa 
förslag lagras på styrelsens sida på hemsidan. 

 

5 KART- OCH GIS-DAGEN 
Erfarenheter från årets Kart- och GIS-dag är att vi bör införskaffa en ”klickare”. Det är också 
lämpligt att någon tar ansvar för att tekniken fungerar samt en annan person presenterar det 
kommande föredraget. Möbleringen (bröllopsmiddagssittning med runda bord) var lysande. Bra 
lokaler, bra mat. Namnet – ska det bytas, eller är det för inarbetat? Frågan kan tas upp på 
”medlemmarnas dag”. 

 

6. ÖVRIGA FRÅGOR 
Vi låter nyhetsbrevet innehålla framtida evenemang samt önskemål om att få förslag på bra 
föredragshållare. 
Linda skriver nästa nyhetsbrev på temat ”vad är på gång/nytt år”. 

 

7. NÄSTA MÖTE 
Den 2 mars hos Marianna i Malmö.  

 

8. MÖTETS AVSLUTANDE 


