Minnesanteckningar
2018-03-02
SamGIS Skåne
Julie Mostert

Datum och tid för mötet: 2018-03-02, 09:30 –12:30
Plats: Tyréns, Malmö (hos Marianna)
Närvarande: Jenny Rassmus, Ulf Minör, Linda Nilsson, Cecilia Pihl, Marianna Edenheim, Julie
Mostert.
Jonas Andréasson och Cecilia Gustafsson (via Skype)
Frånvarande: Jeanette Persson, Oscar Monell och Peter Rothstein

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 nyhetsbrev
8. Nästa möte
9. Mötets avslutande
1. MÖTETS ÖPPNANDE
Vi välkomnas alla av Jenny Rassmus, som förklarar mötet öppet.
2. VAL AV SEKRETERARE
Julie Mostert väljs som mötets sekreterare.
3. INFORMATION FRÅN KANSLIET
Ekonomi
Jenny går igenom huvudboken för 2017 och föreningens bokförda transaktioner. Den slutgiltiga
redovisningen för 2017 blir fullständig den kommande veckan och lämnas därefter över till föreningens
revisorer inför årsmötet den 19 april.
Diskussion följde om att se över behov av hjälp med redovisningstransaktioner utöver faktureringar av
medlems- och workshopavgifter. Jenny tar detta vidare med i första hand Daniel Modigh på Ikoncept.
Ny medlemsfunktion i Wordpress
Styrelsen har tillgång till en ny funktion i Wordpress; Medlemmar. Alla styrelseledamöter får till uppgift
att vid tillfälle logga in och rätta eventuella uppenbara fel, t.ex. fakturaadress.
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Medlemsavgift på hemsidan och förtydligade villkor
En diskussion följde kring gällande medlemsavgifter för SamGIS Skåne (exkl. moms/år).
Följande gäller enligt hemsidan:
Kommun med mer än 50 000 invånare 3 000 kr
Kommun med mindre än 50 000 invånare 750 kr
Regional organisation och statlig myndighet 3 000 kr
Företag och enskild person 750 kr.
Som kommun betalar man antingen 750 kr, alternativt, vid eventuell gemensam GISorganisation/nämnd etc. betraktas man som regional organisation så då gäller 3000 kr i årsavgift.
Stipendiat
Det har inkommit två ansökningar till SamGIS stipendium. Vinnande bidrag presenteras vid årsmötet.

4. WORKSHOP-AKTIVITETER
Kommunal samverkan inom GIS och digital förändringsprocess
En mycket lyckad och givande workshop genomfördes den 1 mars i Svedala. Tyvärr bidrog vädret i
form av ett ymnigt snöfall till att inte alla deltagare och medverkande lyckades ta sig fram till
Bokskogens golfklubb, för övrigt en av de vackraste platser vi hållit till på. Stort tack till alla
föredragshållare som ställde upp och berättade om sina erfarenheter och tog sig fram i ett snöigt
Skåne.
Vårseminarium/årsmöte/jubileum
Vårseminarium med årsmöte äger rum den 19 april. Vi startar med årsmöte, efterföljande lunch och
bjuder sedan på ett antal intressanta föredrag och omvärldsbevakning inom GIS-området. Under
mötet beslutade vi att vi flyttar vårt 25-års jubileumsfirande av SamGIS Skåne med efterföljande
jubileumsmingel och middag till Kart- och GISdagen i december, då detta evenemang är vårt mest
välbesökta.
Cykeltema
Planering inför ett endagsstudiebesök till Köpenhamn, delvis på cykel, pågår med preliminärt datum
satt till 31 maj.
Nya idéer
Workshop ”Speaker´s corner” med inlägg och idéer från våra medlemmar planeras till september av
Jonas (sammankallande), Cecilia G och Julie.
Studiebesök till fots under en dag i Malmöområdet till ett antal privata
organisationer/systemleverantörer/medlemmar och vad de håller på med och vill visa upp. Planeras till
oktober/november.

5 KART- OCH GIS-DAGEN
Kart- och GISdagen äger enligt tradition rum den 6 december 2018.
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6. ÖVRIGA FRÅGOR
Vi styrelseledamöter uppmuntras att löpande lägga in bilder från våra aktiviteter i mappar med årets
namn i vårt mediabibliotek på Wordpress. Materialet kommer bl.a. att användas i samband med
redovisning av föreningens årsberättelse på årsmötena.
Vi håller igång våra diskussionstrådar i Slack.

7. NÄSTA NYHETSBREV
Nästa nyhetsbrev författas av Cecilia P och Cecilia G.

8. NÄSTA MÖTE
Nästa styrelsemöte blir den 3:e maj då hela styrelsen hälsas välkomna till Lantmäteriet i vackra
Karlskrona där Julie är värdinna.
9. MÖTETS AVSLUTANDE
Mötet avslutas.
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