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Datum och tid för mötet: 2018-05-09, 11.00 -15.15
Plats: Lantmäteriet, Karlskrona (hos Julie)
Närvarande: Jenny Rasmus, Oscar Monell, Julie Mostert, Cecilia Gustafsson, Cecilia Pihl, Ulf Minör,
Linda Nilsson, på Skype Jonas Andreasson
Frånvarande: Jeanette Persson, Peter Rothstein, Andreas Persson

DAGORDNING
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Mötets öppnande
Val av sekreterare
Ansvarig för nästa nyhetsbrev
Övergripande information
1. Ekonomi
2. Hemsidan
3. Presentation och Vad pågår i våra organisationer? (laget runt, 2-4 min per person)
4. Omvärldsbevakning
Workshop-aktiviteter
1. Arbetssätt
2. Genomförda arrangemang
3. Kommande arrangemang
4. Nya ideer
Kart- och GIS-dagen
Övriga frågor
Nästa möte
Mötets avslutande

1. MÖTETS ÖPPNANDE
Jenny förklarar mötet och öppet och Julie hälsar alla välkomna till ett soligt Karlskrona
2. VAL AV SEKRETERARE
Linda Nilsson väljs till sekreterare
3. ANSVARIG NÄSTA NYHETSBREV
En ny punkt i dagordningen har lagts till, att utse ansvariga att skriva nästa nyhetsbrev, vilket ska ske
efter varje styrelsemöte med information om vad som hänt och vad som är på gång. Nästa nyhetsbrev
skrivs av Jenny och Julie.
4. ÖVERGRIPANDE INFORMATION
4.1 Ekonomi
Jenny informerar att Ingen ny information om ekonomin har inkommit av Peter Rothstein. Pris till
stipendiaterna har betalats ut.
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4.2 Hemsidan
Behöver hemsidan ha en ny struktur? Räcker det med ett informationsflöde? Frågan ska tas upp i
augusti och igen och då kolla med Daniel Modig om vilka möjligheter som finns.
Det beslutades att lägga upp information på hemsidan om den nya styrelsen, stipendiaterna samt en
presentation av en medlem. Först ut är Trivector som Julie tar kontakt med.
4.3 Vad är på gång i respektive organisation?
-Lantmäteriet: digitalisering stort förändringsarbete, ny GD, uppdrag från regeringen smartare
samhällsbyggnadsprocess, standarder, öppna data, nationell plattform för geodata, nationellt
planregister för alla detaljplaner, kompetenssatsningsuppdrag
-Kristianstad: infört BAL, upphandlar 3D-verktyg till visningscenter och webb, i uppstarten av
digitaliseringsprojekt, Mapillary integration i intern karta, ny FÖP Kristianstad på gång
-Svedala: omorganisation, BAL och digitalisering av detaljplaner diskuteras, publicerat ÖP som
kartberättelse
-Helsingborg: digitalisering, digitala bygglov, IoT, smarta städer, Citypoint
-Lund: översiktsplan som kartberättelse, ny geodataplattform, smart built environment, digitalisering
dp, digital bygglovsprocess
-Malmö: satsar mycket på 3D, bättre flöden internt, ny ÖP på gång, gemensam webkarta för alla
förvaltningar mMap, genomlysning av hela planprocessen, digitalisering o tolkningar av planer.
- Trafikverket: Fältinventeringar satsas på, med egna verktyg ArcGIS collector, (trummor,
kulturvägar),arbeta mer verksamhetsnära, projekt ANDA anläggningsregister och system för trafiknät.
- ESRI: söker GIS solution expert, arbeta hållbart efter FN:s klimatmål, workshops med kunder,
utmaningar inom bla social hållbarhet hur gis kan stötta i den processen. Autodesksamarbete mkt
arbete med autodesks kunder då Aims läggs ner.

4.4 Omvärldsbevakning
Omvärldsbevakning togs upp under Nya idéer
5. WORKSHOP-AKTIVITETER
5.1

ARBETSSÄTT

5.2
GENOMFÖRDA ARRANGEMANG
Senaste arrangemanget var föreningens årsmöte och vårseminarium den 19 april på Cafè Live i
Malmö med 40 deltagare. Det blev en mycket lyckad dag med inspirerande föredragshållare.
5.3
KOMMANDE ARRANGEMANG
”Cykelplanerings-dagen” flyttas fram till september, vilket innebär att föreningen inte har fler
arrangemang innan sommaren. I arbetsgruppen är Linda (sammankallande), Julie, Peter, (Ulf)
Nya idèer till cykeldagen som kom upp var:
-Cykelplanering i Malmö stad
-Cykelhotell i Malmö
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-”Cykelmotorväg” Lund-Malmö
-Trivectors cykelanalys över platser för cykeluthyrning i Malmö

Workshop ”Speaker ś corner” med inlägg och idéer från våra medlemmar planeras till
oktober, Jonas (sammankallande), Cecilia G och Julie.
5.4
NYA IDÈER
- QGIS och Open source våren 2019, workshops, praktiska övningar i QGIS? Samarbete med QGIS
Sverige
- Öppna data – vad har hänt uppsamlings-workshop, GDPR, hur har man gjort? Årsmöte samtidigt
- Studiebesök i Lund, Trivector, Certex, GIS-centrum, Lunds Universitet
- Studiebesök i Linköping o Norrköping, SMHI, Sjöfartsverket, kommunerna. Eventuellt i samarbete
med annan regional GIS-förening.
- Satellitdata och marktäckedata
5 KART- OCH GIS-DAGEN
Kart- och GISdagen med 25-års jubileum är planerad till den 6 december och Radisson i Helsingborg
är preliminärbokat. Arbetsgruppen kommer att tillsättas på nästa styrelsemöte i augusti.
7. ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor tas upp.
8. NÄSTA MÖTE
Nästa styrelsemöte blir en heldag den 24 augusti.
9. MÖTETS AVSLUTANDE
Mötet avslutas
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