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Datum och tid för mötet: 2020-09-02, 13.00 – 16:00 

 

Plats: Biskopshuset, Lunds Universitet 

 

Närvarande: Jenny Rassmus, Cecilia Pihl, Oscar Monell, Ulf Minör, Kristian Bergstrand, Sanna Elgh 

Dalgren, Linda Nilsson, Andreas Persson 

Frånvarande: Julie Mostert, Cecilia Gustafsson, Jeanette Persson, Tilda Brage 

 

DAGORDNING 

1. Mötets öppnande  
2. Val av sekreterare  
3. Föregående möte 
4. Övergripande 

 Ekonomi 

 Hemsidan 

5. Workshop-aktiviteter  
6. Kart- och GIS-dagen 
7. Övriga frågor  
8. Nästa möte  
9. Mötets avslutande 

1. MÖTETS ÖPPNANDE 

 Jenny öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

2. VAL AV SEKRETERARE 

 Andreas valdes till sekreterare 

3. FÖREGÅENDE MÖTE 

 Anteckningarna från föregående möte gicks igenom. 

4. ÖVERGRIPANDE 

Ekonomi 

Inga nyheter. Sommaren har varit lugn så när som på en faktura för en upphovsrättsskyddad bild som 
har kommit in. Efter koll har det visat sig att detta är en riktig organisation som företräder 
bildproducenten (TT). Riktigheten i att kräva betalning och speciellt kompensation för detta 
ifrågasätts och fakturan bestrids. Kravet står enligt styrelsen inte i proportion till möjlig överträdelse 
av upphovsrätten. Om företaget står på sig får diskussion om prövning tas upp i styrelsen. 
 
Nya riktlinjer för arbete med bildmaterial internt är att endast använda icke upphovsrättsskyddat 
bildmaterial. För inbjudna föredragshållare kommer att gälla att deras presentationer får 
kommuniceras direkt till medlemmarna och inte publiceras via SamGIS Skånes hemsida. 
 

Hemsidan 

Funktionalitet och utseende testas för eventuell uppdatering 
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5. WORKSHOP-AKTIVITETER 

Inga genomförda arrangemang på grund av de restriktioner som rådde under våren. 
Kommande 
Styrelsen beslöt att genomföra en serie on-lineträffar där upplägget kommer att variera. Tiden 
kommer att vara tredje torsdagen i månaden, kl. 14.30  
 
”R-webinarium”, 17 september (Kristian, Linda och Ulf) 
”Vilka funktioner har ni upptäckt i GIS på sistone”, 15 oktober (Cecilia & Sanna) 

”Medlemmar presenterar det senaste de håller på med”, 19 november (Jenny & NN) 
Mobil datainsamling, datum kommer senare (Oscar & NN) 
 
Andreas sätter upp zoom-möte där samma länk kan användas vid alla tillfällena. 

6 KART- OCH GIS-DAGEN 

Ställs in 2020 

7. ÖVRIGA FRÅGOR 

Inga övriga frågor 

8. HÖSTENS STYRELSEMÖTEN 

7 Oktober, 12 November, 10 december 

 

9. MÖTETS AVSLUTANDE 

Jenny avslutar mötet 
 


