Minnesanteckningar
2020-05-11
SamGIS Skåne
Sanna Elgh Dalgren

Datum och tid för mötet: 2020-05-11, 13:00 –14:00
Plats: Onlines via Teams
Närvarande: Jenny Rassmus, Ulf Minör, Andreas Persson, Oscar Monell, Linda Nilsson, Kristian
Bergstrand, Sanna Elgh Dalgren, Tilda Brage, Cecilia Pihl.
Frånvarande: Julie Mostert, Cecilia Gustafsson, Jeanette Persson

DAGORDNING
1. Mötets öppnande
2. Anteckningar från föregående möte (se hemsidan)
3. Val av sekreterare
4. Laget runt med aktuellt från respektive organisation
5. Övergripande
• Ekonomi
• Hemsida
• Nyhetsbrev
• Augustimötet
6. Workshop-aktiviteter
• Genomförda
• Kommande
• Idébank
7. Kart- och GIS-dagen
8. Övriga frågor
9. Nästa möte
10. Mötets avslutande
1. MÖTETS ÖPPNANDE
•

Jenny öppnar mötet och hälsar alla välkomna, speciellt välkommen till Tilda Brage som är
med för första gången.

2. ANTECKNINGAR FRÅN FÖREGÅENDE MÖTE (SE HEMSIDA)
•

Jenny går igenom anteckningarna från föregående möte

3. VAL AV SEKRETERARE
•

Sanna valdes till sekreterare

4. LAGET RUND MED AKTUELLT FRÅN RESPEKTIVE ORGANISATION
•

Laget runt där alla presenterar sig och sin roll för Tilda samt vad som händer på respektive
organisation.

5. ÖVERGRIPANDE
•
•

Ekonomi
Eftersom vi inte har några aktiviteter i dessa Corona-tider är det inte heller några ändringar i
ekonomin. Linda redovisar saldot.
Hemsidan
Det har arbetats väldigt lite i den tillsatta arbetsgruppen för att titta på om/hur vi ska flytta
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•

•

hemsidan till en annan domän. Linda har tittat på möjligheten att flytta hemsidan till en
Loopia-domän. Skulle vi gå över till det skulle det bli enklare att administrera hemsidan samt
att vi skulle få tillgång till SamGIS-mailadresser. Det skulle inte bli dyrare än den hantering vi
har via i-Concept men vi behöver utvärdera om vi tycker att det visuella blir lika bra.
Nyhetsbrev
Jenny ska skicka ut ett nyhetsbrev under morgondagen (12/5–2020) har vi något vi vill skicka
med skicka det till henne.
Jenny ska även skicka ut förfrågningar till de nästa 5 på vår deltagarlista om de vill vara med
som medlemspresentationer
Augustimötet
Det är svårt att genomföra ett lunch-lunch möte som var vår ursprungsplan. Planerar istället
om för ett heldagsmöte som kan hållas utomhus. Jenny kollar på datum och om det finns
lokaler som har mycket utomhus.
Andreas erbjuder trädgården utanför GIS-centrum. De har tält plus utrustning som man kan
rulla ut till tältet.
Alla ska kolla med respektive arbetsgivare om de får anordna/vara med på möten under
augusti. Vi återkopplar via mail till Jenny.

6. WORKSHOP-AKTIVITETER/•

•
•

Genomförda
Vi har inte haft några workshops senaste tiden.
Det fungerade bra att hålla årsmötet via zoom även om det inte blev så mycket inspel från de
som lyssnade.
Kommande arrangemang
Alla kommande arrangemang är uppskjutna på obestämd tid.
Idébank
Vi diskuterar om vi på kan ge våra medlemmar något under den här tiden. Idéerna som kom
upp var om talarna från det inställda vårseminariet skulle kunna genomföra sina
presentationer som lunchseminarier. Ett annat förslag var om vi skulle kunna ha en visning av
R statistics, tex i kombination med hur man kan presentera den data ihop med geografin.
Oscar och Kristian ska kolla på ESRI resp. SWECO om det finns någon som kan presentera
tillämpningen av det i Insights eller FME. Jenny ska kolla om det finns någon på Region Skåne
som kan visa programmet.
Oscar föreslår att vi skulle kunna producera filmklipp som vi kan släppa ut.
Kan vi ha en workshop kring Ckan?
Studieresan är lagd på is
Kan man ha mindre studieresor?
Hur kan vi erbjuda nätverkandet online?

7 KART- OCH GIS-DAGEN
8. ÖVRIGA FRÅGOR
Jenny skickar ut en inbjudan till alla om en snabbgenomgång av wordpress. Alla som vill kan vara
med.
Julie M har bytt tjänst och det kommer påverka hennes möjlighet att medverka under resterande
möten under hennes mandatperiod (1 år).
9. NÄSTA MÖTE
Jenny skickar ut doodle för både höstmöten och augustimötet.
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10. MÖTETS AVSLUTANDE
Jenny avslutar mötet
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