
Minnesanteckningar från styrelsemöte i  
SAMGIS-föreningen i Jämtlands län 
 
2008-01-23 kl 13.00-15.30 på Lantmäteriet 
 
Närvarande: Elise Ryder Wikén, Ann-Sofi Jacobsson, Brita Wennstedt-Edvinger, Marie 
Adolfsson. 
 
1. Mötets öppnande 
Elise öppnade mötet  
 
2. Fastställande av dagordning 
En dagordning gjordes iordning och fastställdes. 
 
3. Föregående minnesanteckningar 
Vi försökte dra oss till minnes förra mötet eftersom mötesanteckningarna är försvunna. 
Protokoll kommer om och när anteckningarna dyker upp. 
 
4. Ekonomi- och medlemsfrågor 
Ekonomin är god.  
Adeprimo betalade inte medlemsavgift 2007. Vi gör en lista på tänkbara medlemmar som i 
samband med aktiviteter får inbjudan till evenemanget och medlemskap i föreningen. Till 
dessa hör JILU och JLL. SOS-Alarm fick förfrågan i höstas men visade inte något intresse. 
 
Arkeologicentrum byter från enskilda medlemmar till företagsmedlemskap. 
 
Vi kan fakturera Metria 3350 kronor från överskott på MapInfo-utbildningen. MapInfo-
utbildningen gick med 900 kronor i överskott för föreningen. 
 
Seminariet kring statliga myndigheters GIS-verksamhet kostade 9660 kronor. 
 
5. Verksamhetsplanering 
 
Gävleresa 
Antalet anmälda till Gävleresan är 48 personer vara 4 från Gävleborg och 4 från Västerbotten. 
Vi bjuder en deltagare per medlemsorganisation på resan, ytterligare deltagare betalar 2000 
kronor. Avfärd från Östersund 17.30 den 19 februari. 
 
Vi föreslår Västernorlandsföreningen att gå på Järnvägsmuseet på kvällen och äter ”svensk 
buffé”. 
 
Årsmöte 
Marie undersöker möjligheten att ha årsmöte i Åre eller Härjedalen under vecka 11. 
Till årsmötet behövs verksamhetsberättelse, revisorerna ska få ekonomiskt underlag och 
valberedningen behöver hitta ersättare till Anders Jönsson. Vi kikar över stadgarna och ser om 
det behövs några förändringar. Därefter läggs stadgarna ut på hemsidan. 
 
MapInfo-utbildning. 
Förfrågan har kommit om vi kommer att köra flera grundkurser eller fortsättningskurser. Vi 
gör en förfrågan om intresse för kurs i vår i nästa nyhetsbrev. 



 
Arbetsplatsbesök. 
Vi siktar på ett arbetsplatsbesök i maj, i första hand länsstyrelsen, i andra hand Jämtkraft. Så 
småningom är även Skogstyrelsen intressant. 
 
6. Nästa möte 
Fredag den 15/2 kl 13.00 
 
6. Övriga frågor 
 
Vi skickar ut ett nyhetsbrev inom kort. Marie gör ett utkast, Elise fyller på. 
 
Nya jobb: Första mars börjar Elise på Bergs kommun och Tomas på Vägverket. 
 
8. Mötet avslutades 


