
 
 

 

SamGIS Skånes verksamhetsberättelse 2019/2020 
  
Föreningens medlemmar av kommunala förvaltningar och andra myndigheter och företag Medlemsantalet vid 

ingången av 2020 var 61, en ökning med 3 sedan föregående år.  

Föreningens styrelse har haft följande sammansättning; Julie Mostert, Andreas Persson, Jeanette Persson, Linda 

Nilsson (kassör), Oscar Monell, Cecilia Pihl, Ulf Minör, Cecilia Gustafsson, Sanna Elgh Dalgren, Kristian 

Bergstrand och Jenny Rassmus (ordförande). Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden under 

verksamhetsperioden.  

SamGIS Skånes vårseminarium och årsmöte i föreningen arrangerades den 25 april 2019 på Kurhotellet i 

Tyringe. Temat för dagen var drönare och gav exempel på hur både kommuner och företag använder sig av 

drönare i sitt arbete. Vid årsmötet valdes två nya ledamöter in i styrelsen: Sanna och Kristian. Jonas Andreasson 

och Peter Rothstein lämnade samtidigt sina styrelseuppdrag. Vid årsmötet presenterades även SamGIS Skånes 

nya logotyp. 

I maj 2019 arrangerade föreningen ett studiebesök hos två företag i Lund: Trivector och Qlik. Trivector 

presenterade hur de arbetar med appen TraveVU, Qlik visade hur kartfunktionalitet fungerar i Qlik sense. 

I oktober 2019 arrangerade föreningen ett GIS/BIM-seminarium i Malmö. Seminariet blev välbesökt och det 

efterfrågades en uppföljning med mer praktisk inriktning, vilket planeras under 2020. I februari 2020 arrangerades 

en dag om visualisering av statistik för geografer i Hässleholm.   

Föreningen arrangerade Kart- och GIS-dagen den 10 december i Malmö.  

På grund av de restriktioner som många arbetsgivare införde i mars 2020 med anledning av spridning av covid-19 

skjuts föreningens vårseminarium 2020 upp. 

Under 2019 har styrelsen genomfört förändringar när det gäller hantering av ekonomin främst på grund av nya 

krav från offentliga organisationer när det gäller e-fakturering. 

Under 2019 delades inte föreningens stipendium ut. 

Under året har föreningens hemsida www.samgis.se uppdaterats löpande med bland annat information om 

workshops och andra arrangemang, nyhetsbrev och medlemspresentationer. 

Föreningen har skapat en sida på Linkedin som komplement till hemsidan. 

Under 2020 har styrelsen inlett ett arbete för att se över hanteringen av hemsidan.  

Styrelsen vill rikta ett stort tack till föreningens revisorer och valberedning. 

 

Malmö 13 mars 2020  

SamGIS Skånes styrelse genom  

Jenny Rassmus, ordförande 


