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Följande teman diskuterades under planeringsdagen: 
o Ostlänken 

• Utbyte av erfarenheter 

o Fastighetskartans noggrannhet 

• Föredrag av Karl-Gösta Harvenberg ca 3 timmar 

o Historiska kartor 

• Namnberedning (Eskilstuna kommun) 

• Ortnamn (Lantmäteriet) 

• Teknik, hur använda för att tillgängliggöra? Exempelvis Stockholms titthåll, 

reglagefunktion etc. 

o Metadata och förvaltning 

• Metadatakataloger –möjlighet att återanvända metadatat i varandras kataloger, 

standarder 

• Strategiska dokument 

• Geodataportalen 

o Ärendehantering och medborgardialog 

• Gata 

• Felrapportering 

o Mobilitet och positionering 

• Möjligheter med tekniken 

• DGNSS-positionering –vad är möjligheterna?  

• Vad behöver man? 

• Vad kan man göra? 

• Mobilt GIS hos Skogsstyrelsen?  

• VA-banken  

o Det är internationella kartans år. Kan vi nå ut till allmänheten? 

Förslag på träffar under året 
o Årsmöte med geodataträff, heldag.  

o Ytterligare en träff med Geodatagruppen. Dessa träffar skall som vanligt fokusera mer på 

datainsamling d.v.s. mät- och kartfrågor än på GIS.  

o Samarbete med GIS-Östergötland kring ett seminarium om Ostlänken. 

o Frukostmöte/halvdag. 

o Samarrangemang med GIS i Västmanland kring en gemensam dag. 

o Planeringsdag inför 2017.  

 

En förutsättning för genomförandet av arrangemangen är att medlemmar i föreningen åtar sig att 

genomföra dessa. Då en workshop/seminarium är definitivt beslutad kommer en preliminär 

inbjudan att skickas ut med tid, plats och ämnesområde. 



Utöver dessa arrangemang föreslås  
o att styrelsen utvecklar och håller webbplatsen aktuell, samt att uppmana medlemmarna att 

länka från sina webbplatser till www.giside.se,  

o att det sker ett aktivt arbete för att öka medlemsantalet,  

o att sändlistan till medlemmarna gås igenom med tanke på kontaktpersoner, 

o att samtliga aktiviteter åtföljs av en utvärdering samt,  

o att knyta kontakter med Regionförbund, Länstrafik, Landstinget och kommersiella aktörer 

i branschen för att öka samarbetet inom länet, 

o att styrelsen utlyser och delar ut föreningens stipendium. 

 

Aktiviteternas inriktning grundas i föreningens ändamål som presenteras i 

stadgarnas §2:  
o Visa hur GIS kan bidra till att utveckla medlemmarnas verksamheter.  

o Verka för ökad GIS-kompetens genom träffar, seminarier och information.  

o Stimulera till en ökad samverkan mellan föreningens medlemmar.  

o Fånga upp och sprida kunskap inom GIS geodesi, fotogrammetri och kartografi.  

 


