
 
 

 

SamGIS Skånes verksamhetsberättelse 2021/2022 
  
Föreningens medlemmar av kommunala förvaltningar och andra myndigheter och företag. Medlemsantalet vid 

ingången av 2021 var 62.  

Föreningens styrelse har haft följande sammansättning: Tilda Brage, Klara Århem, 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 restriktioner med anledning av spridning av covid-19 hölls årsmötet 2021 i samband med 

vårseminariet som arrangerades digitalt. Klara Århem valdes då in som ny ledamot. Övriga förtroendevalda är 

Henrik Larsson och Mikael Grimheden som revisorer samt Karin Neland och Britta Duve Hansen som utgör 

valberedning. Temat för vårseminariet var oväntad användning av GIS, 55 personer var anmälda till 

arrangemanget. 

Under 2021 och inledningen av 2022 fortsatte föreningen att arrangera GIS-fika via Zoom. Tanken är att skapa 

möjligheter att mötas under lite lättsammare former och ha ett tema för varje fika med en kortare presentation 

eller genomgång. Vi har haft fem fika-tillfällen med följande teman: 

• 3 minuter om en karta 

• Upptäck det gröna i Skåne 

• Digital detaljplaneinformation 

• FlatGeobuf 

• Strategisk karta för Polisen 

Föreningen ordnade ett höstseminarium med tema digitala detaljplaner, arrangemanget hade 90 anmälda.  

När restriktionerna lättades under hösten 2021 beslöt styrelsen att hålla en fysisk Kart- och GISdag. 

Arrangemanget hölls i Malmö, på Filmstaden med 68 anmälda. En del av föredragen hölls digitalt.  

I mars arrangerade föreningen en kostnadsfri dashboardutbildning för föreningens medlemmar. 

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 verksamhetsberättelser har pausats då 

behovet inte anses tillräckligt stort. 

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

 

Malmö 1 april 2022 

SamGIS Skånes styrelse genom Jenny Rassmus, ordförande 


