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Datum och tid för mötet: 2021-05-06, 9.00 – 11:00 

Plats: Teams 

 

Närvarande: Jenny Rassmus, Cecilia Pihl, Oscar Monell (del av mötet), Kristian Bergstrand, Sanna 

Elgh Dalgren, Tilda Brage, Ulf Minör, Andreas Persson (del av mötet) 

Frånvarande: Cecilia Gustafsson, Linda Nilsson  

 

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 

Jenny öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

2. VAL AV SEKRETERARE 

Jenny valdes till sekreterare 

3. FÖREGÅENDE MÖTE 

Anteckningar finns på hemsidan 

4. ÖVERGRIPANDE 

Laget runt om aktuellt i respektive organisation och välkomnande av Klara till styrelsen. 

Ekonomi 

Inget aktuellt att rapportera. 

Hemsidan 

Inget aktuellt att rapportera. 
 
Vid utskick ska både listan Wordpress-användare och listan Anmälda från sidan användas för att alla 
ska nås. 

Geodatasamverkan Skåne 

Tilda och Cecilia G har blivit kontaktade av chefsnätverket Geodatasamverkan Skåne. Mötet diskuterar 
eventuella samarbetsformer mellan chefsnätverket och SamGIS. Mötet beslutade att hålla möjligheten 
för vissa samarbeten öppen när vi har gemensamma intressen. Kontakt kan fortsättningsvis ske genom 
Tilda och Cecilia G.  
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5. WORKSHOP-AKTIVITETER 

Genomförda arrangemang 

GIS-fika 29 april med Mozafar Veysipanah, som mest 29 deltagare. Intressant föredrag, eventuellt väl 
tekniskt för vissa men uppskattat av andra. 
 
Vårseminarium och årsmöte 28 april. Som mest 48 deltagare. Rolig blandning av föredrag, flera var 
överens om att föredraget om Litteraturkartan var över förväntan och intressant hur mycket de hade 
tänkt när det gäller användarvänlighet. Hyfsat deltagande under årsmötet. Julie, Jeanette och Cerne 
tackas av. Protokollet är klart, Jenny undersöker hur vi kan signera digitalt. 

Kommande arrangemang 

GIS-fika 20 maj: 3 minuter om en karta. Vi har bjudit in våra medlemskontakter på kommuner att 
komma in med förslag till bidrag, vi har fått in bidrag från 6 kommuner. Det kan bli väl trångt med alla 
förslag vid samma tillfälle. Mötet beslutar att vi föreslår för de tänkta föredragshållarna att dela upp 
det på två tillfällen, det andra tar vi som GIS-fika i augusti och tar de förslag som handlar om trygghet 
och brottsstatistik. Vi tror att förslaget från Ystad passar in där också. 
 
GIS-fika 16 juni: Kristian har förslag om tema vägledning för detaljplaner och kontaktar tänkt 
föredragshållare. Kristian ansvarar. 
 
GIS-fika 26 augusti: tre minuter om en karta del 2. Jenny ansvarar. 
 
Andreas har satt upp zoom-möte där samma länk kan användas vid alla tillfällena. Informera om 
att deltagare får höra av sig i efterhand om de vill ta del av presentationsmaterial. 
 
Vi har tidigare diskuterat ett längre arrangemang med tema drönare men beslutar att skjuta på det. 
 
Nytt förslag till längre arrangemang är ett webinar om detaljplaner. Vi planerar in det till 
september/oktober. Arbetsgrupp: Sanna, Klara, Ulf. 

Planera utbildning/tillfälle för kompetensutveckling 

Arbetsgrupp: Oscar, Ulf och Jenny  
 
Gruppen har haft ett möte och stämmer av idén med styrelsen. Idén är att erbjuda 
utbildning/kompetensutveckling för visualisering av statistik som samverkar med karta och med 
koppling till struktur på underlag. Tanken är att använda ett flertal plattformar.  
 
Att jobba vidare med: handlar det om ett tillfälle eller kortare? Hålls det digitalt eller fysiskt? Andreas 
tipsar om lokaler. Vem kan stå för innehåll när det gäller olika plattformar? I hur hög grad ska 
deltagarna kunna påverka innehållet och de exempel man jobbar med? Förslag till teman att jobba 
med: folkhälsoenkät och befolkningsutveckling. 

6 KART- OCH GIS-DAGEN 

Vi påbörjar planering efter sommaren och hoppas att det går att genomföra en fysisk träff. 

7. ÖVRIGA FRÅGOR 

Nyhetsbrev skickas inom kort.   

8. KOMMANDE STYRELSEMÖTEN 

Jenny skickar doodle för kommande möten. Vi skjuter på heldag alternativt internat.  

9. MÖTETS AVSLUTANDE 

Jenny avslutar mötet. 


