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Datum och tid för mötet: 2022-01-17, 13:00 – 15:00 

 

Plats: Teams 

 

Närvarande: Klara, Linda, Sanna, Jenny, Cecilia P, Oscar, Kristian, Tilda 

Frånvarande: Ulf, Andreas, Cecilia G 

 

DAGORDNING 

1. Mötets öppnande  
2. Val av sekreterare  
3. Information från kansliet  
4. Workshop-aktiviteter  
5. Kart- och GIS-dagen 
6. Övriga frågor  
7. Nästa möte  
8. Mötets avslutande 

1. MÖTETS ÖPPNANDE 

2. VAL AV SEKRETERARE 

Sanna valdes  

3. INFORMATION FRÅN KANSLIET 

Ekonomi 

Linda går igenom ekonomin för 2021. 

 

Jenny har beställt ett A-skatteintyg från Skatteverket. 

Hemsidan 

Daniel ska titta på ändringarna vi bett om (tydligare information om GDPR, ta bort informationen om 
lunch mm). Tittar på möjligheten att ha två olika anmälningsformulär, ett för digitala möten och ett för 
fysiska träffar.  

Nyhetsbrev 

Jenny skriver ett nyhetsbrev 

4. WORKSHOP-AKTIVITETER 

A. Genomförda arrangemang 

Gick igenom Kart och GIS-dagen som var ett väldigt lyckat arrangemang. Bra spridning på de 
olika presentationerna.  

B. Kommande arrangemang.  
a. Fredrik (Swescan) har varit aktuell att prata på en GIS-fika. Jenny pratar med honom 

och ser om han vill prata i februari.  
b. Examensarbete från GIS-centrum. Andreas scannar av vad det är för ex-jobb i vår. 

Presentera i maj är ett alternativ. 
c. Swecos sammanställning av Skånes Översiktsplaner 
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d. NVDB-seminarium till hösten. Klara (sammankallande), Jenny och Linda i 
arbetsgrupp.  

e. Vårseminarium och årsmöte 28/4. Jenny (sammankallande), Kristian och Sanna är 
arbetsgrupp 

f. Utbildning i Excel med David Stavegård (förmiddag) och ESRI (eftermiddag). Var 
planerad att ske fysiskt i Lund/Malmö men pga restriktioner kommer det genomföras 
digitalt. Davids förmiddag är den 10/3-2022 och ESRIs del planerar vi någon vecka 
senare. Arbetsgruppen fortsätter sitt arbete.  
 

C. Nya idéer (förslagsbank) 
a. Lokalisering av solenergiparker (längre fram) 
b. Kompetensförsörjning av branschen – kan vi bidra på något sätt? 
c. Open sourcs/spelmotor – Anton Westholm 
d. Var det något spännande på danska Kart och GIS-dagarna vi kan plocka över till 

Sverige? 
e. Linda berättade om den scanning Tocon gjort av Tykarpgrottan. Ett förslag till t.ex. 

vårseminariet eller en GIS-fika.  
f. Livsvillkors-index med Niclas Guldåker/Manne Gerrell. Skulle det kunna gå att hålla 

tillsammans med Kristianstads kommun när de är klara med sitt arbete. Oskar kollar 
g. Studiebesök till hösten, är det genomförbart? Drönarflygning eller fältinventering är 

alternativ. 
 

 

5 KART- OCH GIS-DAGEN 

Gick igenom Kart och GIS-dagen som var ett väldigt lyckat arrangemang. Bra spridning på de olika 
presentationerna.  

 

6. ÖVRIGA FRÅGOR 

_____ 

7. NÄSTA MÖTE 

Nästa möte bokades till den 1/3 via teams 

8. MÖTETS AVSLUTANDE 


