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GISiDé – Sörmlands GIS-förening 

Verksamhetsberättelse 2018 

 
 

GISiDé 
Föreningens ändamål är att stödja användare och intressenter av GIS. Detta ska ske genom att 

föreningen: 

▪ Visar hur GIS kan bidra till att utveckla medlemmarnas verksamheter. 

▪ Verkar för ökad GIS-kompetens genom träffar, seminarier och information. 

▪ Stimulerar till en ökad samverkan mellan föreningens medlemmar. 

▪ Fångar upp och sprider kunskap om utvecklingen inom GIS, geodesi, fotogrammetri 

och kartografi. 

 

Årsmöte 
Föreningen höll årsmöte den 15:e februari 2018 i Flen. I samband med årsmötet hölls 

Geodataträff. 

 

Styrelsen 
Styrelsen har under 2018 bestått av: 

 

Ordförande: Maria Jarlmo, Fortifikationsverket 

Kassör: Qarin Bånkestad, Eskilstuna kommun 

Ledamöter: Ulrika Johansson, Lantmäteriet 

Per Larsson, Nyköpings kommun  

Reidar Ehrlin, ESRI Sverige AB 

Lars Olsson, Vingåkers kommun 

Lina Widlund, Regionförbundet Sörmland 

Suppleanter: Jon Wiggh, Regionförbundet Sörmland 

Johan Schärdin, Trafikverket 

 

Revisorer: Gunnar Karlsson, Strängnäs kommun 

Svante Bäckström, Lantmäteriet 

Revisorssuppleant:  David Persson, Eskilstuna kommun 

 

Valberedning: Per Backman, Nyköpings kommun 

Frederico Morales Pasik, Flens kommun 
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Styrelsemöten 
Styrelsen har under 2018 haft 6 protokollförda möten: 27/3, 15/5, 14/6, 13/9, 24/10 och 4/12 

 

Arrangemang 
 

GISiDé har under 2018 haft följande aktiviteter 
 

• Planeringsmöte i Nyköping 11/1 
Året inleddes med ett välbesökt planeringsmöte där många bra idéer för årets 

aktiviteter togs fram. 

 

• Workshop om nybyggnadskarta och digitala detaljplaner i Eskilstuna 24/1 
En heldag med två aktuella teman, nybyggnadskartan samt digitala detaljplaner. Dagen 

bjöd på en blandning av föreläsningar från Lantmäteriet och kreativa grupparbeten med 

tillhörande diskussioner.  

 

• Geodataträff i samband med årsmötet i Flen 15/2 
Ämnena för geodataträffen var vid det här tillfället Blåljuskollen och Ortnamn och dess 

betydelse för att effektivisera kommunikationen. Kommunerna har en viktig roll för att 

bidra för att kvalitetssäkra nationella geodata där blåljusaktörerna är en nyttjare av 
information. Ortnamn är en typ av data som är en viktig del för kommunikation bl a för 

blåljusaktörerna. 

 

• Workshop med tema GIS-analyser i Nyköping 17/5 
Inspirationstalare från kommuner och länsstyrelsen berättade och visade olika 

användningsområden där GIS-analyser nyttjas. Under workshopen gavs 

möjlighet att ta upp egna användningsområden och få tips och idéer via övriga 

deltagare. 

 

• Seminariedag ’Viktiga frågor om vatten – hur kan geodata bidra?’ i Norrköping 
13/11. Ett samarrangemang med GIS i Östergötland och Lantmäteriet som innehöll 

föreläsningar från SMHI, SGU och Lantmäteriet och diskussioner kring hur geodata 

kan vara ett stöd i arbetet med olika vattenfrågor, något som fått allt större betydelse i 

samband med t ex klimatförändringar. 

 

• Seminarium i Eskilstuna 22/11 med tema Upphandling av mätuppdrag 
En mycket intressant eftermiddag där vi pratade om upphandlingar och vilka stöd som 

finns både generellt vid upphandlingar och även specifikt vid t.ex. flygfoto-

upphandlingar. Vi utbytte erfarenheter mellan kommuner, myndigheter och privata 

aktörer. Vi fick genomgångar av Trafikverket och Lantmäteriet och deras bild av vikten 

av bra upphandlingar. 
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Information etc 
GISiDé har publicerat information om verksamheten via hemsidan www.giside.se och 

via sin Facebookgrupp https://www.facebook.com/groups/195815849345/ samt genom utskick till 

medlemmar och andra intressenter. Med anledning av införande av ny lagstiftning (GDPR) har 

översyn av register för utskick gjorts och medgivande erhållits från de som önskar information. 

 

Medlemmar 
Under 2018 har föreningen haft 17 medlemmar: 

 

Kommuner 
Eskilstuna kommun 

Flens kommun 

Gnesta kommun 

Katrineholms kommun 

Nyköpings kommun 

Oxelösunds kommun 

Strängnäs kommun 

Trosa kommun 

Vingåkers kommun 

 

Myndigheter 
Fortifikationsverket Eskilstuna 

Lantmäteriet  

Länsstyrelsen i Södermanlands län  

Trafikverket region Mälardalen 

 

Övriga 
ESRI S-GROUP Sverige AB 

Metria, Katrineholm 

Geoinformation i Sverige AB 

Regionförbundet Sörmland  

 

Ekonomi 
Årsavgiften för organisationer och företag har varit 1 000 kronor och för enskilda medlemmar 

50 kr. Separat bokslut för årets ekonomiska resultat har upprättats. 
 
 

………………………. ………………………. ………………………. 
Maria Jarlmo Ulrika Johansson Per Larsson 

 

………………………. 
 

………………………. 
 

………………………. 

Qarin Bånkestad Lars Olsson Reidar Ehrlin 

 

………………………. 
  

Lina Widlund   
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