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SamGIS Skåne styrelsemöte 
 
Plats: Skype 
Datum: 2016-03-09  
Tid: kl 09.30-12.00   
 
Deltagare: 
Peter Rothstein, Oscar Monell, Jenny Rassmus, Julie Mostert, Marianna 
Edenheim och Ulf Minör.  
 
Dagordning 
  
1 Mötets öppnande 
 
2 Val av sekreterare 
 
3 Information från kansliet 
 
4 Workshop-aktiviteter 
 
5 Övriga frågor 
 
6 Nästa möte 
 
7 Mötets avslutande 
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1 Mötets öppnande 
 
Peter förklarade mötet öppnat. 
 
2 Val av sekreterare 
 
Oscar Monell valdes. 

   
3 Information från kansliet 

 
Hemsidan 
Önskemål om genomgång av tips och tricks eller att ta fram lathundar 
kring arbete med den nya hemsidan. Peter kollar med Daniel Modig vad en 
sådan insats skulle kosta.  
 
Rutin vid varje nytt seminarium är att lägga till deltagare i 
medlemsregistret. Ansvaret ligger på respektive arbetsgrupp att genomföra 
detta. 
 
Ekonomi 
Peter går igenom föreningens ekonomiska ställning, vilken är god.  
Skatteverket har begärt in nya uppgifter av föreningen huruvida vi ska 
slippa deklarera eller ej. Peter skickar in lämpliga blanketter till 
Skatteverket. 

 
Årsmöte 2016 
Kallelse till årsmötet kommer att skickas ut nästa vecka. 
 
Utfall ekonomi är distribuerat till föreningens revisorer. Totalt underskott 
2015, 10650 kr. Till stor del förklaras detta av att inkomster och utgifter 
kring Kart- och GIS-dagen ligger på olika år. Nytt förslag till budget leder 
till ett överskott 14500kr för 2016. 
 
Val till styrelsen 
 
Valberedningen fick meddelande den 28 februari att initiera sitt arbete. 
Förslag till kommande styrelsen att påbörja ett långsiktigt arbete för att 
försöka hitta nya ledamöter inom sektorer vi idag inte är särskilt 
närvarande i. Detta gäller även personer utanför styrelsen som kan tänka 
sig att engagera sig i workshoparbete. 
 
Vårseminariet 
Arbetsgruppen består av Jonas, Jenny och Peter. Gemensam tågfärd från 
Malmö C till Trelleborg C utlovas. Programmet presenteras på SamGIS 
hemsida inom kort. 
 
4 Workshop-aktiviteter 
17 februari – Geodataförädling från 2D till 3D. 24 st. nöjda deltagare. 
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Maj, GIS i verksamheten. Peter sammankallande, Britta & Jonas i 
arbetsgruppen. 
 
Augusti, Resa till Foss4g i Bonn 24-26 aug (sammankallande Marianna, 
arbetsgrupp: Britta, Marianna) 
 
September – Open Source  
 
Oktober – Ekologi och naturresurser, analyser. (Jenny sammankallande, 
Ulf och Oscar i arbetsgruppen) 
 

5 Övriga frågor 
 
GIS-stipendium beslutas att delas ut. Vem detta är meddelas på 
föreningens årsmöte. Stipendiaten samt föregående års stipendiat förväntas 
hålla ett kortare föredrag på 2016 års Kart- och GIS-dag. 

 
6 Nästa möte 
Nästa styrelsemöte, 3 maj på Trafikverket, Malmö. 
 

7 Mötets avslutande 
 
Peter förklarade mötet avslutat. 
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