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Datum och tid för mötet: 2019-10-03, kl.09.30-12.30 

Plats: Boverket, Malmö 

Närvarande: Jenny Rassmus, Sanna Elgh-Dalgren, Cecilia Pihl, Linda Nilsson, Ulf Minör, Cecilia 
Gustafsson, Oscar Monell, Andreas Persson, Kristian Bergstrand (via Skype), Julie Mostert 
Frånvarande: Jeanette Persson 

 
 DAGORDNING  

1. Mötets öppnande  
2. Val av sekreterare 
3. Ekonomi 
4. SamGIS-pin och beachflagga 
5. Hemsida och medlemspresentation 
6. Kontaktpersoner till medlemsorganisationer 
7. Workshop-aktiviteter  
8. Nyhetsbrev 
9. Kommande arrangemang 
10. Kart- och GIS-dagen 
11. Nästa möte 
12. Mötets avslutande 

 

1. Mötets öppnande  
Ordförande Jenny Rassmus öppnar mötet med att välkomna alla styrelsemedlemmar och går igenom 
dagordningen samt föregående styrelseprotokoll. 
 
2. Val av sekreterare 
Julie Mostert  
 
3. Ekonomi 
SamGIS Skåne har fått två nya medlemmar: Kreera Samhällsbyggnad Sverige AB och Thoréns IT AB. 
Välkomna! 
För att fakturahanteringen ska fungera så smidigt som möjligt krävs antingen en e-postadress eller en 
e-fakturaadress. Vid fakturering av våra arrangemang och vid betalning av medlemsavgift finns de två 
alternativen e-faktura och e-post faktura. Om en medlemsorganisation inte har möjlighet till e-
fakturering behöver en korrekt e-post till fakturamottagare anges. Betalningarna fungerar bra för alla 
kommuner.  
 



4. SamGIS-pin och beachflagga 
Fina SamGIS pins med den nya loggan har köpts in till styrelsen och kommer att användas av 
styrelseledamöter vid SamGIS workshops och andra arrangemang för att våra deltagare ska känna sig 
välkomna och veta vem de kan vända sig till med frågor och annat kring SamGIS Skånes verksamhet. 
Föreningen har sedan tidigare en elektronisk pekare till presentationer som finns tillgänglig för 
medverkande och föredragshållare på våra workshops. Det har även köpts in en vit/blå 
”beachflagga” för att tydligt visa vägen in till våra arrangemang.  
 
5. Hemsida och medlemspresentation 
Jenny Rassmus kontaktar Ängelholms kommun, Åstorps kommun, Bjärekraft, Atkins och Båstad 
kommun (de fem första i SamGIS medlemslista) med ett erbjudande om att presentera sig på SamGIS 
hemsida. 
 
6. Kontaktpersoner till medlemsorganisationer 
SamGIS Skåne vill gärna ha en kontaktperson på varje organisation för bl.a. informationsspridning 
internt hos medlemsorganisationen. Kontaktpersonen får information och inspiration om vad som är 
på gång inom GIS- och geodataområdet. 
 
7. Workshop-aktiviteter  
Kommande arrangemang GIS/BIM seminarium den 15 oktober är fullbokat och det finns en längre 
reservlista som aktualiseras vid eventuella sena avbokningar. Kom alltid ihåg att avanmäla i god tid 
vid förhinder för att ge en annan medlem en chans att delta. Arbetsgruppen arbetar på att få 
tillstånd en webblösning för de som står på reservlistan.  
 
8. Nyhetsbrev 
Senaste nyhetsbrev utskickat den 4 september. Jenny Rassmus skriver nästa nyhetsbrev och kommer 
då att fråga medlemmarna om innovationsinsatser i deras respektive organisationer som gärna får 
presenteras på den kommande Kart- och GISdagen i december.  
 
9. Kommande arrangemang 
Den 13 november planeras för en GIS-afterwork ev. med shuffle board (då det är internationella GIS-
dagen). Cecilia Pihl, Ulf Minör och Kristian Bergstrand (sammankallande) ansvarar.  
 
Temaworkshop kring statistikverktyg och geografisk analys planeras till februari 2020. Arbetsgruppen 
består av Oscar (sammankallande), Linda Nilsson och Jenny Rassmus. 
 
10. Kart- och GIS-dagen 
Den årliga kart- och GIS-dagen äger rum den 10 december i Malmö.  
Temat är GIS-glitter i vinternatten. Arbetsgruppen består av Cecilia Pihl, Cecilia Gustafsson 
(sammankallande), Kristian Bergstrand och Julie Mostert. 
 
11. Nästa möte 
Fredagen den 8 november på Rådhus Skåne i Kristianstad, kl.09.30-12.00. 
 
12. Mötets avslutande 
 


