
 
 

 

SamGIS Skånes verksamhetsberättelse 2020/2021 
  
Föreningens medlemmar av kommunala förvaltningar och andra myndigheter och företag. Medlemsantalet vid 

ingången av 2021 var 60.  

Föreningens styrelse har haft följande sammansättning: Tilda Brage, 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 sju protokollförda sammanträden under 

verksamhetsperioden.  

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

sköts föreningens vårseminarium 2020 upp. Årsmötet hölls digitalt och valde in Tilda Brage som ny ledamot i 

styrelsen. I samband med årsmötet höll 2020 års stipendiat Charlotte Rodenstedt en presentation av appen Be 

here then. 

Även den planerade uppföljningen av det välbesökta GIS/BIM-seminarium som hölls i oktober 2019 sköts upp. Så 

även planerna på arr ordna en studieresa. Vi kommer att ta upp planering för dessa arrangemang när läget 

tillåter. Föreningen arrangerade heller ingen Kart- och GIS-dag 2020.  

Under hösten 2021 började vi arrangera GIS-fika via Zoom. Tanken var att skapa möjligheter att mötas under lite 

lättsammare former och ha ett tema för varje fika med en kortare presentation eller genomgång. Vid de första 

tillfällena testade vi att använda s.k. break-out-rooms för att dela upp deltagarna i mindre grupper för diskussion 

efter föredraget/genomgången. Det visade sig inte fungera så bra, många deltagare lämnade fikan då och vi har 

därefter haft diskussion i storgrupp istället. Fikorna har varit öppna för alla som prenumererar på föreningens 

utskick. Antalet deltagare var runt 15-20 vid de två första tillfällena, men har därefter legat på 50-60. Vi har haft 7 

fika-tillfällen med följande teman: 

 Programspråket R 

 Lantmäteriets regionala geodatasamordnare presenterar sig 

 Kartografiska stilar 

 3D 

 Nya regler för drönare 

 Flygbilder 

I skrivande stund är det inte bestämt vad den planerade GIS-fikan 14 april har för tema. 

I januari 2020 höll vi ett webbinar för våra medlemmar. Temat var klimatanpassning och vi tog upp tre föredrag 

som vi hade planerat in till det inställda vårseminariet i programmet och lade till ett nytt. Webbinariet var välbesökt 

med 82 anmälda. 

Vi bjöd även in ett antal andra regionala GIS-föreningar till ett erfarenhetsutbyte i januari. Deltagande föreningar 

var GIT Svea, GIS i Väst, NorrGIS, GISiDé, GIS i Uppsala län, SydosGIS, GIS i Ost och SKMF.  

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

arrangemang, nyhetsbrev och medlemspresentationer. 

Föreningen har en sida på Linkedin som komplement till hemsidan. 

Den planerade översynen av hemsida som meddelades i föregående års verksamhetsberättelse har pausats då 

behovet inte anses tillräckligt stort. 

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

 

Malmö 22 mars 2021 

SamGIS Skånes styrelse genom Jenny Rassmus, ordförande 


