GIS-Östergötland - Styrelsemöte 2018-01-08 – Linköpings kommun + Skype
Deltagare:
Namn
Jonas Kallin
Anders Hjalmarsson
Jessica Henestål
Annika Hovberg
Linda Nyström
Håkan Oscarsson
Roland Andersson
Styrbjörn Holmberg
Jonas Nordén
Dick Magnusson
Jim Hedfors

Närvarande
X
X
X
X
X

Roll
Ordf.
Kassör
Webbansv.
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant

§1 Mötet öppnas
§2 Hänt sedan sist
Hydrografiträff i Norrköping.
•
•

Alla var nöjda.
Vi har skickat utlovad gåva till Läkare utan gränser.

§3 Ekonomi
Bokslut ej klart.
Vi måste skaffa systemstöd för att skicka eFakturor.
Jessica kontrollerar om WebNode kan skicka faktura så vi slipper har privat kort registrerat för
betalning av årsavgiften.
§4 Medlemsfrågor
Dick kollar hur det är med Universitetets medlemsstatus med Anders.
Ny kontaktperson i Vadstena kommun. Anders uppdaterar medlemslistan/kontaktslistan.
Jonas kollar medlemskap med Ödeshög (Rebecka Bäck).
Jonas kollar medlemskap med Ydre.
Jessica kollar medlemskap med Valdemarsvik.
§5 Föreningens hemsida
Jessica kollar inloggningsbar sida för dokument samt hur vi administrerar eventuella konton för
styrelsen.
Gemensam genomgång av administration av hemsidan på kommande styrelsemöte.
§6 Aktiviteter
•

Aktiviteter på årsmötet
o Digitalisering i kommunal verksamhet. Linda kollar med Daniel H.

o

•

•

Streetview
▪ Nyttan med egna streetview bilder.
o Satellitdata.
▪ Jonas kollar med Anders Persson
▪ Håkan kollar med kollega.
▪ Jessica kollar med Tobias.
Hemläxa: Fundera på lämpliga föredrag/visningar av runt dessa ämnen.
Förslag på aktivitet med Universitetet. Dragning för studenterna om vilka data som
kommuner/region/länsstyrelser sitter på. Idéer/förslag på uppgifter som man vill ha löst och
som skulle kunna vara aktuella att genomföra som ”B-uppsatser”.
Jonas pratar med Dick om lämplig text att lägga på hemsidan om koppling
universitet/yrkesliv. Sprid på Linkedin.
Upplägg:
- Försöka engagera representanter från kommuner/organisationer att komma till
universitetet för presentationer.
Hemläxa: Fundera på lämpliga data/idéer.
Väntelista
o Drönare

§7 Aktiviteter – Historik/anteckningar
§8 Valberedning
Jonas mailar avgående ledamöter och kollar intresse för omval.
Hemläxa: Fundera på lämpliga kandidater som kan ingå i valberedning.
§9 Övrigt
Representant från Norrköping saknas. Jonas ringer Annika och kollar om det finns någon annan som
kan representera.
§10 Nästa möte
Styrelsemöte 2019-01-31. Kl 08:00 – 09:00. Jonas skickar kallelse (Skype).
Årsmöte Torsdag 2019-03-14. Jessica kollar lokal. 12.00 – 16.00
§11 Mötet avslutas

