Protokoll
Sammanträde med styrelsen för GIS iDé
Datum/Tid: 2016-10-14 kl 13.00 -14.00
Plats: Skype
Närvarande: Reidar Ehrlin (Skype), Per Larsson (telefon), Maria Jarlmo (Skype)
Frånvarande: Lars Olsson, Roger Grankvist, Marika Tano, Ulrika Johansson, Per Backman, David
Reinedahl
1. Mötets öppnande
Maria hälsade välkommen och öppnade mötet.
2. Fastställande av dagordning
Dagordning godkändes. Med anledning av ringa deltagarantal beslutades att mötet hålls relativt
kort, utan förändringar i utsänd agenda.
3. Föregående styrelseprotokoll
Inget att erinra
4. Inkomna skrivelser
Inkommen förfrågan till Per Larsson (som styrelsemedlem i GISiDé) från Regionförbundet
(Johanna Sundelöf). Regionförbundet har sammanställt gällande översiktsplaner och fördjupade
översiktsplaner i länet med hjälp av WSP. Det har gjorts ihop med samtliga kommuner i Sörmland
och redovisas i "ett GIS-skikt". Johanna ser det som svårt för Regionsförbundet att förvalta och
ajourhålla detta data. En idé är att kommunerna via sina kart- och GIS-enheter på något sätt
skulle hjälpa till med ajourhållning.
Frågan bordläggs till nästa styrelsemöte så fler representanter från kommunsidan kan ta
ställning.
5. Summering och utvärdering av föreningens senaste aktiviteter
Erfarenhetsdag kommunal verksamhet och fastighetskartans gränser (Malmköping
20 september). En bra dag med intressanta föredrag och bra diskussioner. Minnesanteckningar
skrevs av Ulrika. Bifogas detta protokoll.

6. Ekonomisk rapport
Ingen rapportering.
7. Kommande aktiviteter
a. Ostlänken-seminariet
Maria deltog på samordningmöte under förmiddagen.
Till dags dato 44 anmälningar (10 från GISiDé) exklusive 10 föredragshållare. Går
fortfarande att anmäla sig ett litet tag till.
Beslut: ingen ytterligare åtgärd för att få fler deltagare.
b. GIS-dagen, Västmanland
Inbjudan har gått ut till föreningens stora sändlista.
c. Övriga aktiviteter 2016
Inga fler aktiviteter under 2016, planeringsdagen skjuter vi på till början av 2017
8. Hemsidan
Kvarstår: Återstår att kolla om vi kan ha ett dropbox-konto kopplat till föreningens mail eller
annan lösning, Per B tillsammans med Per L kollar upp. Länk till hemsidan ska läggas på
facebook-sidan. Per tittar på det och kollar också upp vilka som är administratörer.
Kompletterande uppgift: Per B och Per L kontrollera också kontohantering kopplat till
hemsidan. Maria har varit i kontakt med Louise angådende lösenord till kontona
Info@giside.se resp Styrelsen@giside.se. Bra funktion att kunna skicka mail från dessa
konton istället för att skicka från resp arbetsplats konto. Maria skickar mailväxling med
Louise till Per och Per.
Kontaktlistan:
Marika har skickat ut till kontaktpersoner och gjort kommentarer.
Kvarstår: Maria uppdaterar utifrån de senaste utskicken och de ”studsar” samt önskemål om
att ”plockas bort” som kommit in.
9. Omvärldsbevakning
 FORTV, avtalsarbete med programvaruleverantör. Projekt pågår för att strukutrera
förvaltnings-/driftinformation för yttre skötsel.
 Flen upphandling webbgränssnitt/informationsvisare. Upphandling under våren 2017
och ev ser man över hela plattformen i samband med denna upphandling.
 Flen, leverans av flygbilder/information är på gång. (Upphandlat tillsammans med
kommunerna Oxelösund, Nyköping, Norrköping och Flen.)
 ESRI, flera upphandlingar av nya plattformar pågår i kommunerna. Uppsala kommun
har tecknat GIS-partneravtal med ESRI. Ska främja GIS-utvecklingen. Uppsla kommun
har föredrag på GIS-dagen i Västerås.
10. Övriga frågor
Inga övriga frågor

11. Nästa styrelsemöte
Ordinarie styrelsemöte som ”fysiskt möte” i Flen onsdag 7/12 kl 13.00- ca 15.00. Per L
besöksmottagare och värd. Ulrika kallar.
Alla uppmanas att besvara kallesler som kommer via outlook för att förenkla planering.
12. Mötets avslutande

Maria tackade och avslutade mötet.

Vid pennan.
Maria Jarlmo

