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GISiDé – Sörmlands GIS-förening 

Verksamhetsberättelse 2022 

 
 

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 17:e februari 2022. Med anledning av Coronapandemin 
genomfördes årsmötet som ett online-möte med möjlighet till uppkoppling. I 
samband med årsmötet hölls tematräff med inriktning Fjärranalys, automatisering och 
artificiell intelligens. 

 
Styrelsen 
Styrelsen har under 2022 bestått av: 
 
Ordförande: Maria Jarlmo, Fortifikationsverket 
Kassör: Qarin Bånkestad, Eskilstuna kommun 
Ledamöter: Daniel Regemar, Lantmäteriet 

Johan Andersson, Strängnäs kommun 
 Jon Wiggh, Region Sörmland 

Johan Schärdin, Trafikverket  
Lina Widlund Gustavsson, Alsätters Trädgårdar 

Suppleanter: Karin Ekman, Sokigo 
Manuel Elfström, Nyköping kommun 

 
Revisorer: Gunnar Karlsson, Strängnäs kommun 

Svante Bäckström, Lantmäteriet 
Revisorssuppleant:  Ann Britt Hellström, Metria 

 
Valberedning: Karin Ekstedt, Länsstyrelsen i Södermanland 

Per Larsson, Nyköping kommun/Sokigo 
 

Suppleant, valberedning: Eva Söderberg, Nyköping kommun 
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Styrelsemöten 
Styrelsen har under verksamhetsåret 2022 haft 5 protokollförda möten: konstituerande 
styrelsemöte 2/3, ordinarie möte 8/4, 21/10, 9/12 2022 samt 17/1 2023. Mötena har 
huvudsakligen varit online-möten. 

 
Arrangemang, GISiDé aktiviteter under 2022 
Även detta år har delvis präglats av pandemin. Arrangemangen har hållits som online-
aktiviteter, fysiska aktiviteter och även som hybridmöten. De olika formerna av 
sammankomster har uppfattats som de fungerat väl. 
Nedan beskrivs de arrangemang som genomförts under året. 

 
• Årsmöte med tematräff Fjärranalys, automatisering och artificiell intelligens, 

online-möte 17 februari 
Föreningen höll årsmöte den 17:e februari 2022. I samband med årsmötet hölls tematräff 
med inriktning Fjärranalys, automatisering och artificiell intelligens. Föredrag hölls av 
representanter från Norrköpings kommun, Geografiska informationsbyrån och 
Rymdstyrelsen. De olika områdena som togs upp var stadsplanering med hjälp av AI, 
fjärranalys för samhällsplanering samt nyttjande av satellitdata. Förmiddagen avrundades 
med reflektioner och diskussion.  
 

• Gatufotografering, möjligheter och fallgropar, online-möte 8 juni 
Fotografering av gaturummet och hur det görs möjligt med hänsyn till gdpr-lagstiftning 
var ämnet när föreningen höll webinar i början på juni. Ett femtontal deltagare och tre 
föreläsare medverkade. Företaget Universes berättade om deras machine learning (ML)-
baserade smartphoneapplikation för datainsamling av skyltar, skador osv, juridikföretaget 
JP infonet gav en inblick i regelverket gdpr och SKR gjorde reflektioner om juridiken 
kring tekniken och hur de som intresseorganisation kan stödja kommunerna. Webinaret 
slutade med en diskussion om vidare arbete. 

 
• Tematräff BIM-GIS, Katrineholm och online, 20 september 

Fokus för dagen var att ge en bred bild av arbetet med integrering mellan GIS och BIM i 
olika organisationer och företag. Dagen inleddes med inspiration av ordförande i BIM 
Alliance och fortsatte sedan med Region Sörmland som berättade om 
informationshantering i framtidens sjukhus. SISAB (Skolfastigheter i Stockholm) gav det 
kommunala perspektivet för värdet av data hos en kommunal fastighetsförvaltare.  Under 
eftermiddagen berättade Agima Management om Nationella riktlinjer för BIM vilket 
följdes av ESRI och Autodesk som gav exempel på integration mellan GIS och BIM. 
Dagen avslutades med gemensam diskussion och erfarenhetsutbyte. 
 

• Planeringsdag inför verksamhetsåret 2023, Malmköping, 9 december 
Året 2022 avslutades med en planeringsträff där många bra idéer för 
kommande års aktiviteter togs fram. Planeringsdagen hölls i 
Malmköping där ett tiotal deltagare samlades. 
 

Föreningen har också varit inbjuden till andra GIS-föreningar och deras arrangemang. 
SamGIS Skåne tillsammans med Trafikverket bjöd in till NVDB-dag den 11 oktober. 
GIS Svea bjöd in till tematräff Drönare i kommunal sektor den 17 november.  
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Information etc 
GISiDé har publicerat information om verksamheten via  
hemsidan www.giside.se och via sin  
LinkedIn sida https://www.linkedin.com/mwlite/company/giside  
samt genom utskick till medlemmar och andra intressenter. Med anledning av lagstiftning 
(GDPR) har översyn av register för utskick gjorts och medgivande erhållits från de som 
önskar information. Kontinuerlig översyn av registret genomförs. 

 
Medlemmar 
Under 2022 hade föreningen 18 medlemmar vid ingången av året: 

 
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  
Region Sörmland 
Trafikverket region Mälardalen 
 
Övriga 
ESRI Sverige AB  
Geoinformation i Sverige AB 
Geoteam AB 
Metria AB, Katrineholm 
MäTec AB, Eskilstuna 
Sokigo AB 
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Ekonomi 
Med anledning av låga kostnader och att många aktiviteter har varit online var årsavgiften 2022 
för organisationer och företag noll (0) kronor och för enskilda medlemmar också noll (0) kr. 
Beslut om årsavgift för 2022 togs på årsmöte 17 februari 2022. Separat bokslut för årets 
ekonomiska resultat har upprättats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………. ………………………. ………………………. 
Maria Jarlmo Daniel Regemar Jon Wiggh 

 
………………………. 

 
………………………. 

 
………………………. 

Qarin Bånkestad Johan Andersson Johan Schärdin 

 
………………………. 

  

Lina Widlund   
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