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Deltagare: 

Namn Närvarande Roll 

Jonas Kallin X Ordf. 

Anders Hjalmarsson X Kassör 

Jessica Henestål X Webbansv. 

Annika Hovberg  Ledamot 

Linda Nyström X Ledamot 

Mayomi Oskarsson  Ledamot 
Jonas Nordén  Ledamot 

Dick Magnusson X Ledamot 

Diar Qaderi X Suppleant 

Christopher Byren  Suppleant 

Jim Hedfors  Suppleant 

 

§1 Mötet öppnas 

 

§2 Hänt sedan sist 

Jonas har haft kontakt med GISIdé och dom upplever att dom har samma situation med 

verksamheten som vi (lite tungrott). Vill gärna ha samarbete och bjuder in oss till deras nästa mäta 

som är den 6/12 i Nyköping. 

 

§3 Ekonomi 

Vi måste skaffa systemstöd för att skicka eFakturor. Kommer köras igång när det är dags för nästa 

faktureringsrunda för medlemsavgifter. 

Årets medlemsavgift är ännu inte fakturerad. Vi har god ekonomi och beslut tas på nästa möte om vi 

ska stå över årets medlemsavgift. 

Måste hitta ny revisor. Dick kollar med kollega. 

 

§4 Medlemsfrågor 

Ny kontaktperson i Vadstena kommun. Anders uppdaterar medlemslistan/kontaktlistan. 

 

§5 Föreningens hemsida 

Jonas K kollar upp och informerar så att alla kommer in. (inloggningsfunktion). 

 

§6 Aktiviteter 

Diskussion om på vilket sätt som föreningen bäst kan skapa nytta för medlemmarna. Följande 

punkter kom upp i diskussionen. 

 

• Generellt 

o Stödja mindre kommuner som pga av olika anledningar inte har lika stort utrymme 

för utbyte m.m.. 

o På alla aktiviteter främja dialog och nätverkande. 

o Högre andel aktiverande aktiviteter än passivt lyssnande. 

• GIS-samordnarnätverk. Drivs av Jessica. 

o Datautbyte 

o Tillgängliggöra data 

o Teknik 

• Studiebesök 

o Polisens IT Norrköping. Kontaktperson Cecilia Gårlin, 010 56 367 23. 

o VTI 



o SAAB, Linköping. 

• Teknik 

o Drönare 

▪ Hur får vi ut nyttan. 

▪ Bestämmelser 

▪ Hantering data. Bearbetning. Lagring. 

▪ Programvaror. 

o Solkarta 

▪ Nytta 

▪ Kostnad 

▪ Egen arbetsinsats  

o Översikt GIS programvaror. 

o Streetview 

▪ Nyttan med egna bilder. 

▪ Kostnad 

▪ Egen arbetsinsats  

▪ Programvaror. 

• Organisera utbildning inom specifikt område: 

o QGIS 

• Standardisering av planprocessen (detaljplaner). Finns SoU. Öppna arena för 

samarbete/datautbyte.   

• BIM/GIS 

o Bygglov 

o Hemtjänst 

• Ostlänken. Generell information om projektet och påverkan på regionen. 

• Datasäkerhet/informationssäkerhet. Vad innebär detta för den egna organisationen. 

 

§7 Aktiviteter – Historik/anteckningar 

 

§8 Valberedning 

Vi har ingen valberedning utan löser detta med hjälp av styrelsen. 

 

§9 Övrigt 

 

§10 Nästa möte 

6/12 Inbjudna av GISIdé till Nyköping 

12/12 08.30 – 10.00 Skype 

 

GIS-samordnarnätverk (februari) 

Årsmöte (mars) 

Samverkan/nätverk LiU (maj) 

 

§11 Mötet avslutas  


