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Verksamhetens inriktning grundas i föreningens ändamål som presenteras
i stadgarnas §2:
o
o
o
o

Visa hur GIS kan bidra till att utveckla medlemmarnas verksamheter.
Verka för ökad GIS-kompetens genom träffar, seminarier och information.
Stimulera till en ökad samverkan mellan föreningens medlemmar.
Fånga upp och sprida kunskap inom GIS geodesi, fotogrammetri och kartografi

Under planeringsdagen arbetades följande underlag fram för verksamheten
2017:
Förslag på teman/aktivteter
Förmiddagens diskussion resulterade i en lista teman/ aktiviteter att fundera vidare på.












QGIS
Drönare
Enkla lösningar för att engagera ” verksamheterna”
Regional samordning och planering
Geodata för krishantering
GIS roll i digitaliseringen.
Nordisk utblick – digitalisering/standardisering
Öppna data
Miljö och Hälsa - information på karta – nationellt
Trafikdata – samverkan nationellt
Grundkarta, fastighetsförteckning, nybyggnadskarta

Prioriterade teman för 2017
Årsmöte med geodataträff är planerad till 16 februari i Eskilstuna, då siktar vi på att ta upp
o
o
o

Svensk geoprocess
BIM/GIS, CoClass
Drönare

Geodatadag kring Grundkarta, fastighetsförteckning, nybyggnadskarta – i vår(eller tidig höst)

Temadag kring Digitaliseringen och geodatas roll. - i höst ev. tillsammans med GIS i Östergötland.
o
o
o

Öppna data.
Nordisk utblick mm
Regional samverkan

Förslag på träffar under året
o
o

o
o
o

Årsmöte med geodataträff, halvdag. 16/2 i Eskilstuna
Ytterligare en träff med Geodatagruppen. Dessa träffar skall som vanligt fokusera mer på
datainsamling d.v.s. mät- och kartfrågor än på GIS. Föreslaget tema: nybyggnadskarta,
grundkarta, fastighetsförteckning.
Temadag kring ”Geodatas roll i digitaliseringen och i regional samverkan ”, eventuellt i
samarbete med GIS-Östergötland.
Planeringsdag inför 2018.
Medverka vid träffar i befintliga nätverk regionalt tex planeringsnätverket

Utöver dessa arrangemang föreslås
o att styrelsen utvecklar och håller webbplatsen och facebook-sidan aktuell, samt att
uppmana medlemmarna att länka från sina webbplatser till www.giside.se,
o att sändlistan till medlemmarna hålls ajour,
o att samtliga aktiviteter åtföljs av en utvärdering samt,
o att knyta kontakter med Länstrafik, Landstinget och kommersiella aktörer i branschen för
att öka samarbetet inom länet,
o att styrelsen informerar om föreningens stipendium tex.på facebook

