Minnesanteckningar
2019-03-08
SamGIS Skåne
Linda Nilsson

Datum och tid för mötet: 2019-03-08, 9.30 – 12.00
Plats: Via Skype
Närvarande: Jenny Rassmus, Ulf Minör, Cecilia Gustafsson, Peter Rothstein, Oscar Monell, Jeanette
Persson, Linda Nilsson
Frånvarande: Andreas Persson, Julie Mostert, Cecilia Pihl, Jonas Andreasson

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 förklarar mötet öppnat.
2. VAL AV SEKRETERARE
Linda väljs till sekreterare.
3. INFORMATION FRÅN KANSLIET
Omvärld, vad pågår i våra organisationer
Samtliga styrelsemedlemmar berättar om vad som var pågår i respektive organisation.
Ekonomi
Peter sammanfattade ekonomin för 2018 som gick med underskott, men tack vare ett överskott under
2017 är föreningens ekonomi på plus. Ekonomin redovisas på föreningens årsmöte 25 april.
Styrelsen beslutade att ett nytt avtal kommer att skrivas med iKoncept vilket kommer att innebära en
lägre kanslikostnad för föreningen. Kostnaden blir per arbetad timme istället samt en fast lägre avgift
för hemsidan. Iden rörliga kostnaden ingår t.ex. utveckling av hemsida och fakturering av
medlemsavgifter. Föreningen ska även beställa en uppdrag för utveckling av administrationsverktyg
som gör att styrelsemedlemmarna själva kan hantera fakturering.
Hemsidan och månadens medlem
Boverket föreslås som ny medlem att presentera sig på hemsidan. Jenny tar kontakt.
Linda ska kolla möjligheten att förändra på hemsidan då det ska vara lättare att hitta tidigare
medlemspresentationer, nyhetsbrev samt kunna lägga ut information om kommande arrangemang.
Linda kontaktar Daniel.

1 (3)

Minnesanteckningar
2019-03-08
SamGIS Skåne
Linda Nilsson

Nyhetsbrev
Jenny skriver nästa nyhetsbrev med stöd av Linda. Förslag på punkter att ta upp i nyhetsbrevet var:
kommande QGIS-utbildning, SamGIS Skånes vårmöte 25 april, Position 2030, att fakturering via epost kommer att ersätta tidigare pappersfakturering vid arrangemang och till slut två tips om
Skånetrafikens nya app och om en webbsida: what3words.com.
Stipendieansökan
En ansökan har inkommit för 2019. Ansökan nekas.

4. ARRANGEMANG
Genomförda
Workshop om metadata och GDPR
Den 15 februari hölls en workshop på Länsstyrelsen i Malmö, 28 deltagare deltog. Deltagande
styrelsemedlemmar berättade att det var en givande dag. Presentationer kommer att göras tillgängliga
på hemsidan i den mån föredragshållare medger detta.
Kommande
QGIS- utbildning (Linda)
Linda informerar om att två tillfällen med QGIS-utbildning är bokade, 2 april i Kristianstad (Linda är
kontakt) och 4 april i Malmö (Ulf är kontakt). Hittills är 22 deltagare anmäla. Tre deltagare kommer
att erbjudas plats i Kristianstad istället. Kurshållare är Sweco och QGIS Sverige är sponsor.
Vårmöte 25 april (Cecilia G, Julie, Linda)
Linda och Cecilia informerar om Vårmötet ”Far och flyg” som är den 25 april i Tyringe. Temat är
drönare. Programmet består av en blandning av kommuner, företag samt myndighet. Program och
anmälan kommer att läggas ut efter den 15 mars.
Studiebesök i Lund i vår (Jenny, Ulf, Cecilia P, Jonas)
Arbetsgruppen tittar vidare på vilka platser som man kan besöka i Lund.
5 KART- OCH GIS-DAGEN
Diskuterades ej.
6. ÖVRIGA FRÅGOR
Logotyp
Ett nytt förslag på logotyp har tagits fram av styrelsen. Styrelsen beslutade att byta i samband med
Vårmötet. Linda kollar format på loggan samt kontaktar Daniel angående hemsida och
faktureringsmall för byte. Linda laddar upp logga på hemsidan. Oscar byter på Twitter. Någon med
inloggning till Facebook byter där.
GDPR
Frågan om hur SamGIS ska hantera personuppgifter enligt GDPR tas upp. Vi måste jobba vidare med
det och informera. Beslut togs om att när ett arrangemang är genomfört ska uppgifter om specialkost i
anmälan raderas då det betraktas som en känslig personuppgift.
Kontaktpersoner medlemsorganisationer
Listan med medlemsorganisationernas kontaktpersoner behöver uppdateras och kompletteras. Listan
ska delas sinsemellan styrelsemedlemmarna för att ta kontakt och uppdatera.
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Vegetarisk kost
Frågan väcktes av Peter om SamGIS Skåne ska erbjuda vegetarisk kost som standard istället för kost
med kött. Arbetsgruppen till vårmötet avgör hur de vill göra till det evenemange. Frågan bordläggs till
nästa styrelsmöte.
7. NÄSTA MÖTE
En Doodle-förfrågan skickas ut med förslag på två datum, 7 och 8 maj.
8. MÖTETS AVSLUTANDE
Jenny förklarar mötet avslutat.
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