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Jag börjar med att gå igenom alla årsmötesprotokoll och mötesprotokoll och vaskar ut 
intressanta aktiviteter som genomförts under 2009 och framåt. 
Tyvärr saknas protokoll från och med 1992, då föreninghnen startade. 
Gör två "inspirations"-kopior som får cirkulera under årsmötet imorgon ;)   //AnS

SamGIS Z-län
2012 protokoll årsmöte 2012.pdf         Onsdag 14 mars 
Verksamhetsberättelse:  Aktiviteter - ·Årsmöte med tema kring risk och sårbarhet. Peter 
Calla berättade om laserscanning av Ljungan och åtgärder för översvämning. Niklas 
Näsén berättade om cryptosporidium och Florian Stamm om sårbarhet i 
transportsystemet. - ·GIS-dagen i november hade föreläsningar om geodatasamverkan 
med föredragshållare från Lantmäteriet, SMHI, SGU och Östersunds kommun. - ·En 
tvådagars resa till Sundsvall gjordes i december med studiebesök på E4:ans projektkontor,
Sundsvalls kommun, Sweco och Sogeti. På resan deltog 16 medlemmar

styrelsemöte 20111216.pdf
GIS-dagen och resan till Sundsvall: Vi konstaterade att båda arrangemangen var mycket 
givande och lyckade. GIS-dagen får vi jobba för att det blir ett återkommande 
arrangemang. Föreslagen föreläsning är kring ny nationell höjdmodell, GIS-dagen bör 
fortsätta handla om geodatasamverkan. 
Studiebesök på arbetsplatser i samband med styrelsemöten, förslag på Länsstyrelsen 
med information om interregprojektet ”gränslös geografisk information” i maj och 
Östersunds kommun under hösten.
ULI- anordnar utbildning kring Open Source. GIS-föreningen bjuder en deltagare/med-
lemsorganisation på deltagaravgiften. Resa och logi står deltagaren själv för.
GIS Norr (Västerbotten och Norrbottens GIS-förening) planerar en studieresa till Gävle 24-
25 april. Vi är välkomna med på denna resa. 
styrelsemöte 20111007.pdf
Studieresa i höst: 18 personer har anmält intresse för att följa med till Sundsvall.
styrelsemöte 20110916.pdf
GIS-dag: Vi fortsätter på temat från förra året, geodatasamverkan.   ...allmänt om
wms och wfs, Lantmäteriets data och e-tjänster, och geodataportalen.
styrelsemöte 20110531.pdf
Studieresa i höst: Bestäms att vi i höst gör en två-dagars resa till Sundsvall. 
Förslag till datum 30/11-1/12. Följande besök föreslogs: - Sundsvalls kommun, Niklas 
kontaktar - E4-ans projektkontor, Marie kontaktar - Sweco, Marie kontaktar - Sogeti, 
Florian kontaktar ev. SCA. Vi bjuder in Västernorrlands GIS-förening till arrangemanget.
GIS-dagen 16/11: Även förslag på att ha energi som tema. Hur kan GIS bidra till 
effektivare energianvändning, vindkraftverk och inblick i hur projektörerna gör.
Arbete kring krisberedskap: Simon berättar att det finns pengar att söka från MSB för 
arbete kring informationsdelning, lägesbild och lägesuppgattning. Simon tittar vidare på 
detta och skriver ev. en ansökan.
Arkeologiresa maj 2012 
styrelsemöte 20110324.pdf
Kommande aktiviteter: Vi gör ett nytt försök med FORN-resan i vår. Diskussion kring ev. 
resor med föreningen, Baltikum, Skåne nämndes som förslag. Januari som resmånad. Ev. 
en resa för att besöka kommunerna i Västernorrland för att se hur de arbetar samt få 
information om REGIS. Västernorrlands GIS-förening planerar en dag tillsammans med 



läns-mbk i Örbnsköldsvik, vilket kanske skulle kunna samordnas ikring. 
GIS-dagen. Vi siktar på att göra en heldagsarrangemang 16/11 2011, liknande det vi hade 
2010. 
styrelsemöte 2010-10-04.pdf
GIT 2011: Förslag på studiebesök nedresan, SCB i Örebro, Trafikverket i Borlänge, Sweco
i Falun. Avfärd 06.00, 14.00 ett studiebesök, därefter vidare mot Jönköping.
Temadag i vår, förslag: Dag kring risk och sårbarhet
styrelsemöte 2010-08-23.pdf
GIT 2011: 29-31 mars anordnas GIT 2011- Geografisk IT för ett hållbart samhälle. Förslag 
från Niklas att vi ordnar en gemensam nedresa med ev. stopp för studiebesök. 
styrelsemöte 2010-06-14.pdf
GIS-dag 17 november: Förslag som nämndes: - Lantmäteriet pratar datadelning - 
Östersunds kommun pratar kommunala tillämpningar - Metria hur ny teknik kan användas 
- Skatteverket om deras användning av Lantmäteriets tjänster - Något kring hur Norge 
arbetar - Eniro eller hitta
GIS i skolan: Florian har genom Elise fått kontakter på Bergsskolan. Florian fortsätter med 
detta i höst då vi kanske även ska titta på gymnasier i Östersund.
Arkeologiresa: På årsmötet beslutades att vi ska genomföra en favorit i repris, Arkeologi-
resan. Marie kontaktar Arkologicentrum för förslag på när resan kan genomföras.
styrelsemöte 2010-03-23.pdf
Hemsida: Adressen till hemsidan är yz.uli.se. För ajourhållning används Joomla. 
Kostnaden är 3185 kr första året, därefter 2535 kr/år plus moms.
En uppskattad aktivitet var Fornresan som gjordes. Det är nu fem år sedan varför det
kan vara dags för en favorit i repris.
styrelsemöte 2009-11-23.pdf
Webbsida: Vi accepterar ULIs förslag på att lägga hemsidan hos dem. Verktyget för 
ajourhållning blir joomla.
styrelsemöte 2009-09-03.pdf
Arbetsplatsbesök Arctan  I samband med detta öppet styrelsemöte och afterwork efteråt.
GIS-seminarium i Lycksele, 22-23 oktober: Linfo Norrbotten, Västerbottens GIS-förening m
fl ordnar ett seminarium med inriktning på kommunal tillämpningar.
styrelsemöte 2009-05-25.pdf
Norgeresa: Resan till Trondheim blev lyckad. Många intressanta föredrag och studiebesök.
styrelsemöte 2009-04-20.pdf
Arbetsplatsbesök: Vi försöker få till ett arbetsplatsbesök på länsstyrelsen kring bl a 
vindkraftverksplanering.
styrelsemöte 2009-03-23.pdf
Föreslag på aktiviteter kommande år. - Resa till Norge - MapInfo-Utbildning - Vindkraft, 
GIS och arkologi - Resa till Sundsvall - Skistar, kan det vara intressant.
styrelsemöte 2008-10-20.pdf
Kartografidag: Kursen har dragit överraskande många anmälningar (42 st) varför vi bokat 
lokal på Scandic.
Möjligheten att besöka Estland eller Litauen istället diskuterades.
styrelsemöte 2008-09-08.pdf
Västernorrlandsföreningen har beslutat att inte ha någon temadag kring framtida GIS utan
istället en dag kring kartografi med Margareta Elg i Sundsvall.
styrelsemöte 2008-06-09.pdf
Nyhetsbrev: Vi skriver ett nyhetsbrev för utskick innan sommar semestrarna.
Temadag: Förslag att Jämtland och Västernorrland kör vartannat år.
styrelsemöte 2008-04-21.pdf
Nästa års resa diskuterades, som förslag finns Trondheim vecka 9.
Kurs i kartografi har genomförts i Sörmland.



2008 z årsmöte 2008.pdf                     Måndag 10 mars
Verksamhetsplan och budget: Styrelsens förslag till verksamhet föredrogs muntligen för 
mötet. Följande verksamheter föreslogs: · Arbetsplatsbesök · Studiebesök · Seminarium · 
Anordna grundkurs och fortsättningskurs i MapInfo. · Påbörja en planering inför en 
studieresa i februari 2009.
styrelsemöte 2007-11-07.pdf
Vårens aktiviteter : Föreslag på att göra arbetsplatsbesök tillsammans med styrelsemöten,
skogsstyrelsen (när de fått sitt nya system på plats), länsstyrelsen, Jämtkraft
...förslag på tema är vindkraft eller skogsbruk. 
styrelsemöte 2007-09-19.pdf
MapInfo-utbildning. Utbildningen körs den 7-8 november.
Naturvårdsverket: Antalet strandskyddsdispenser har ökat från 4500 ifjol till över 5000 i år.
styrelsemöte 2007-09-12.pdf
Mötet inleddes med en rundvandring i Naturvårdsverkets lokaler.
Höstseminarium. Datum den 20 november. Tema: Statliga verks GIS-verksamhet.
styrelsemöte 2007-06-12.pdf
Vi spånar vidare kring tanken ett höstseminarium.
Arbetsplatsbesök:  Naturvårdsverket kl 13.00 den 12 september
2007 z årsmöte 2007.pdf                     Torsdag 15 mars
Verksamhetsberättelse: Börje berättade att vi under 2006 haft ett seminarium i januari 
kring nätverks-RTK tillsammans med Y-föreningen. Årsstämma hölls april och i anslutning 
till detta visade ESRI sina produkter. I september genomfördes en informationsdag
om vegetationsdata.
Verksamhetsplan och budget: Följande verksamheter föreslogs: - Studiebesök på 
länsstyrelsen och Mittuniversitetet - Gemensamt seminarium med Y-GIS, förslag på teman
var boende, turism, meteorlogi, hydrologi.
Förslag på resmål: - Genomföra Gävleresan tidig höst - Norge, antingen kartverket i 
Hönöfoss eller i Trondheim - Gotland
Övriga frågor: Börje ser gärna att GIS-föreningarna i de fyra nordligaste länen gör någon 
gemensam aktivitet och Börje välkomnar GISföreningen till Luleå/Kiruna på studiebesök.
styrelsemöte 2006-09-18.pdf
...ett skolprojekt, ett seminarium kring fritidsverksamhet och turism, och 2007 års resa.
styrelsemöte 2006-04-11.pdf
Östersunds kommun – arbete pågår med ny GIS-strategi, Lantmäteriet(LM) – Börje 
berättar om INSPIRE
2006 z årmöte 2006.pdf                      Tisdag 11 april
Verksamhetsberättelse: 2006 års verksamhet inleddes den 26 maj med en mycket 
uppskattad bussresa till forntiden under ledning av Britta och Kjell från Akeologicentrum. 
Vi besökte olika fornminnen i Krokoms kommun samt fick en inblick i Skogsvårds-
styrelsens arbete med skoglig historia. Höstens stora evenemang var Talinnresan 1-4 
september . Vi besökte Estlands lantmäteri samt ett privat bolag som arbetade med 
GIS/mätning/kartering, se resebreven på hemsidan.
styrelsemöte 2006-02-20.pdf
Vi tittar på förutsättningarna för ett gemensamt styrelsemöte för SamGIS Y och Z i
samband med ett besök på RAÄ i Stockholm under våren.
Stående mötespunkt: 8 Aktuellt hos medlemmarna
styrelsemöte 2006-01-13.pdf
En studieresa till Gävle kommer att genomföras
Tänkbart teman för aktivitet under 2006-2007 är ”Metrologi och GIS”.
styrelsemöte 2005-02-09.pdf
Våraktiviteten med buss T&R forntiden den 26 Maj – Arkeologicentrum.
En intresseanmälan för en med GIS föreningen i Y-län anordnad gemensam studieresa. 



Primärt resmål Estland. Även Gotland kan vara ett intressant alternativ .
styrelsemöte 2004-08-30.pdf
styrelsemöte 2004-06-29_SAKNAS_ans160628.pdf
styrelsemöte 2003-12-19.pdf
ULI erbjuder en gemensam portal för GIS-föreningarna. Det är dock
ganska dyrt att vara med. Anslutningskostnaden är 4000 kr, sedan
tillkommer en månadskostnad om 250 kr.
styrelsemöte 2003-09-22.pdf
...träffen i Kilafors 3-4 september. Företrädare för Dalarnas, Gävleborgs, Stockholms, 
Uppsala, Västmanlands och Örebro län: Bl.a. GIS i översiktlig planering.
...skogsföretagen i gamla bryggerihuset vid Storsjöstråket. Där finns SCA,
Fastighetsverket, Sveaskog och Skogssällskapet 
...studiebesök hos SWECO och i Åre. Studieresa till Kiruna
styrelsemöte 2003-06-23.pdf 
...en bra kanslifunktion hos Ann-Sofi.
...medlemsmöten har hållits i Östersund genom åren, bl a hos Glesbygdsverket, 
Östersunds kommun och Vattenregleringsföretagen.
De nyhetsblad i pdf-format, redaktionsgrupp utses. 
...gemensamt seminarium i höst på temat gemensam länsdatabas för 
adresskarteinformation enligt Skånemodellen.
...medlemsbesök hos skogsföretagen i gamla Bryggeriet på Storsjöstråket i Östersund, 
studieresa och seminarium om turist-GIS.


