
 

 

 

 

 

Protokoll 

 
Sammanträde med styrelsen för GISiDé 
 
Datum och tid: 2020-04-28 kl 13:00-14:00 
Plats: Skypemöte 
Närvarande: Maria Jarlmo, Jon Wiggh, Daniel Regemar, Johan Andersson, Karin 

Ekman, Jonatan Faijersson 
  

  
1. Mötets öppnande 

Ordförande, Maria, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
 

2. Fastställande av dagordning, val av sekreterare 
Dagordningen fastställs, Daniel väljs till sekreterare. 
 

3. Föregående styrelseprotokoll 
Mötet godkänner föregående protokoll. 
 

4. Inkomna skrivelser 

• GIS Östergötland. 

• Corona/covid-19 samarbete mellan medlemmarna. 
o Diskussioner inom styrelsen hur respektive organisationer har påverkats. 

 
5. Summering och utvärdering av föreningens senaste aktiviteter 

Inga aktiviteter sedan senaste mötet. 
 

6. Ekonomisk rapport 
Ekonomin ser bra ut. 43000:- finns att disponera. 

  



7. Kommande aktiviteter 

• Samarrangemang GIS Östergötland 
o Styrelsen diskuterar exempel på aktiviteter. Ett exempel skulle kunna vara 

”detaljplaner/översiktsplaner” och då med ett GIS-perspektiv. Hur ska data lagras? 
Kan leverantörer bidra med sina perspektiv? Jonathan är öppen för att moderera. 
Katrineholm skulle kunna vara ett alternativ för ett fysiskt besök. 

o Daniel deltar på mötet för GISiDé. 

• Detaljplaner, Johathan 
o Ingår i ovanstående punkt. 

• Länsstyrelsens arrangemang, Daniel 
o Vi avvaktar utvecklingen i och med corona/covid-19. 

• Övrigt 
o Skulle GISiDé kunna genomföra någon form av webinar under hösten? Styrelsen 

funderar! 
 
8. Uppgifter/Att göra 

• Firmatecknare, Maria 

• Hemsidan, Daniel och Jon 
▪ Beslut om att driftsätta hemsidan. Styrelseledamöterna ska bidra med intervjuer. 

• Övrigt 
▪ Brandväggar kan hindra åtkomsten till Google Drive. Alla testar vilka som har 

åtkomst och från vilken miljö, jobb eller hemma. 
▪ Remiss om grundkarta. 

 
9. Omvärldsbevakning, laget runt 

• Länsstyrelsen, fältGIS för insamling av granbarkborre-data 

• Katrineholm, urvalskriterier för upphandling av webbGIS. 

• Nyköping, fortsatt konfiguration av nya verksamhetssystem. Förbereder laserskanning. 

• Strängnäs, upphandling av ny totalstation m. skanner. 

• Region Sörmland, näckrosleden och cykelstrategi. 

• Fortifikationsverket, projekt för stödjande av väg-, mark-, parkförvaltning. 
 

10. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 

11. Nästa styrelsemöte 
Bokning i outlook, 2020-06-05, Skype 
 

12. Mötetsavslutande 
Ordförande avslutar mötet. 

 
 

Sekreterare 
 
 

Daniel Regemar 

 


