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Datum och tid för mötet: 2021-03-11,13:00 –14:30 

 

Plats: Teams 

 

Närvarande: Sanna Elgh Dalgren, Tilda Brage, Jenny Rassmus, Linda Nilsson, Oscar Monell, Ulf 

Minör, Kristian Bergstrand 

Frånvarande: Cecilia Pihl, Cecilia Gustavsson, Jeanette Persson, Julie Mostert, Andreas Persson 

 

DAGORDNING 

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

4. Övergripande 

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

1. MÖTETS ÖPPNANDE 

Mötet öppnat av Jenny R  

2. VAL AV SEKRETERARE 

Sanna antecknar 

3. ANTECKNINGAR FRÅN FÖREGÅENDE MÖTE 

Anteckningar från förra mötet gicks igenom (se hemsidan) 
 
4. Övergripande 
Laget runt om aktuellt i respektive organisation 

Ekonomi 

De flesta medlemsavgifter är betalda, fem har ännu inte betalat. Om alla betalar så är vi 2021 totalt 62 
medlemmar.   
 
Handlingar till årsmötet 
Gick igenom handlingarna till årsmötet. Tidpunkt för årsmötet diskuterades. Gick igenom 
verksamhetsberättelsen.  
Ingen har skickat in ansökan till stipendiet, pratade om hur vi till nästa år kan pusha mer för det så att 
vi får in ansökningar.  
Pratar om om vi kan budgetera stipendiepengarna som något annat tex till en utbildning vi kan 
erbjuda våra medlemmar.  
Möjliga ämnen skulle kunna vara Phyton, R, Scientific library, generell kartografi, generell analys, hur 
man kan jobba smartare med bakgrundskartor, anpassningar av vector tiles. 
Ulf, Jenny och Oscar tittar vidare på detta.  



 

 

 
 

  

Minnesanteckningar 

2021-03-11 

 

SamGIS Skåne 

Sanna Elgh Dalgren 

 

2 (2) 

 

 

Hemsidan 

Inget aktuellt rapporterades 

Nyhetsbrev 

5. AKTIVITETER 

Drönar-fika som Tilda och Jenny arrangerade. Många deltagare som hängde kvar till diskussionerna. 
Många var intresserade av att delta i ett längre drönarseminarium.  
Utgångspunkten på ett längre seminarium kan vara att hela brunchen är tvungna att ställa om pga de 
nya reglerna och GDPR. Det är kanske inte rätt tid att ta det nu innan sommaren eftersom reglerna är 
så pass nya så ingen vet hur man ska hantera det. Vi väntar till hösten. Tilda och Linda anmäler sig att 
arrangera det tillsammans med ytterligare en person, tar upp tråden efter nästa styrelsemöte.  
 
Berättar om vad vi kommit fram till för vårseminariet den 28/4. Temat är Oväntade användningar av 
GIS. Vi har fyra färdiga talare.   
 
Framtida förslag 

• Kolla med Mozafar Veysipanah på Malmöstad om de vill prata om sin kartläggning av 
vegetation på GIS-Fikan i april.  

• Praktikanter i Malmö som ringer runt och undersöker hur de skånska kommunerna jobbar 
med webbkartor. Intressant att ha med dem på tex GIS-Fika innan/efter sommaren när de 
kommit längre i sitt arbete.  

• Hur kan man jobba smartare med bakgrundskartor, anpassningar av vector tiles. 
(Utbildning/seminarium).  

• GIS-Fika i maj ska/kan handla om kommuner som vill visa något de är stolta över. Jenny 
skickar ut till våra kontaktpersoner.  

6 KART- OCH GIS-DAGEN 

------------------------ 

7. ÖVRIGA FRÅGOR 

8. NÄSTA MÖTE 

Jenny skickar en doodle till styrelsen om datum för styrelsemöte i maj. 

9. MÖTETS AVSLUTANDE 

Jenny avslutar mötet 


