GIS-Östergötland - Styrelsemöte 2019-08-21 – Skype
Deltagare:
Namn
Jonas Kallin
Anders Hjalmarsson
Jessica Henestål
Annika Hovberg
Linda Nyström
Mayomi Oskarsson
Jonas Nordén
Dick Magnusson
Diar Qaderi
Christopher Byren
Jim Hedfors

Närvarande
X

X
X
X
X
X

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

§1 Mötet öppnas
§2 Hänt sedan sist
§3 Ekonomi
Vi måste skaffa systemstöd för att skicka eFakturor. Kommer köras igång när det är dags för nästa
faktureringrunda för medlemsavgifter.
Vi ska numer kunna betala med faktura till WebNode för hemsidan. Jonas K/Jessica kollar när det är
dags att betala nästa gång.
Medlemskap ULI, vi har fått påminnelse. Betalt 16/2. Jonas K har mailat ULI utan svar än.
§4 Medlemsfrågor
Ny kontaktperson i Vadstena kommun. Anders uppdaterar medlemslistan/kontaktlistan.
Jonas K kollar medlemskap med Ödeshög (Rebecka Bäck).
Jonas K kollar medlemskap med Ydre.
§5 Föreningens hemsida
Jonas K kollar upp och informerar så att alla kommer in.
Gemensam genomgång av administration av hemsidan på kommande styrelsemöte.
§6 Aktiviteter
• Väntelista
o Kolla med GISidé vad dom har på gång för eventuellt samarbete. Jonas K.
o Studiebesök
▪ VTI. Anders
▪ FOI. Diar har inte lyckats komma till rätt person. Jonas N har kontaktperson
och gör ett försök.
▪ Polisen. Jonas K har haft kontakt och vi kan komma dit.
o GIS samordnarna
▪ Träff runt datautbyte. Jessica
o Digitalisering i kommunal verksamhet. Daniel H (Lindas chef).
o Drönare. Linda
▪ Hur får vi ut nyttan.
▪ Bestämmelser
▪ Hantering data. Bearbetning. Lagring.
▪ Programvaror.

o
o
o
•

Streetview
▪ Nyttan med egna streetview bilder.
Översikt GIS programvaror.
SAAB, Linköping.

Höstens plan
Vi sätter ett preliminärt datum torsdagen den 14/11.
Arbetsidé är att vi besöker Polisens IT i Norrköping (Jonas K kontaktar). Samt utökar träffen
med ytterligare ett antal talare. Som lokal kontrollerar vi om vi kan vara hos Polisen annars
kollar vi om det kan finnas i intilliggande område. Följande övriga punkter undersöks.
o Jonas K parata med Norrköpings kommun.
o Linda pratar med Linköpings kommun
o Diar pratar med LFV
o Jonas N pratar med FOI
Om våra intressenter inte har något annat så skulle fokus vara nyttan med Drönare eller
Streetview bilder

§7 Aktiviteter – Historik/anteckningar
§8 Valberedning
Vi har ingen valberedning utan löser detta med hjälp av styrelsen.
Hemläxa: Fundera på lämpliga kandidater som kan ingå i valberedning.
§9 Övrigt
§10 Nästa möte
Måndag 2/9. 08.30 – 09.30
§11 Mötet avslutas

