
Minnesanteckningar från styrelsemöte i  
SAMGIS-föreningen i Jämtlands län 
2009-02-02 kl 10.00 på Lantmäteriet 
Närvarande: Elise Ryder Wikén, Ann-Sofi Jacobsson, Marie Adolfsson och Gunnar Ersbo. 
 
1. Mötets öppnande 

Elise öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
2. Fastställande av dagordning 

Föreslagen dagordning godkändes. 
 
3. Föregående minnesanteckningar 

Föregående minnesanteckningar skall skrivas. 
 
4. Ekonomi- och medlemsfrågor 

Medlemmar 
Under 2008 har vi haft 23 företag och 4 enskilda medlemmar 
Sweco har gått ur 
Jamtli bjuds in till årsmötet 
 
Ekonomin 

Under 2008 har verksamheten kostat 111 000 kronor.  
Boken ”Snillen i Jämtland” har köpts in och finns hos Gunnar. 
 

5. Verksamhetsplanering 
Årsmöte 
Årsmöte bestämdes till den 23 mars. Föreslagna aktiviteter i samband med årsmötet:  
1. Arkeologicentrum, 2, Skogsstyrelsen, 3, Länsstyrelsen. 
 
Vi börjar kl 16.00, därefter bjuder föreningen på mat på lämplig restaurang i närheten. 
Marie kontaktar valberedningen och skriver förslag på stadgeändring enligt 
valberedningens förslag förra året.  
 
Norgeresa 
Föreningen i Västernorrland undersöker kostnad för bussresa från Örnsköldsvik, via 
Sundsvall och Umeå till Trondheim. Datum är spikat till 4-6 maj, studiebesök planeras 
hela dagen en 5:e och på förmiddagen den 6:e. Marie jobbar vidare med program. 
 
Arbetsplatsbesök 
Ett arbetsplatsbesök i juni föreslås. Nämnda arbetsplatser är Adeprimo, länsstyrelsen och 
”nya myndigheten” tidigare Glesbygdsverket. 
 
Nyhetsbrev 
Vi försöker få iväg ett nyhetsbrev snart igen! 
 

6. Aktuellt hos medlemmarna 
Bergs kommun 
Jobbar med översiktsplanen för vindkraft. Exploatörerna står på kö. 
Fördjupad översiktsplanering pågår i Ljungdalen, Gräftåvallen och Storhogna. Problem 
med VA och miljöprövningen hos länsstyrelsen. 



Metria 
Lågkonjunkturen märks, det är låg aktivitet. Inom marknadsområdet har GIS-arna samlats 
i en egen grupp. 
 
Lantmäteriet division Fastighetsbildning (Gunnar) 
Det kommer in färre ärenden jämfört med tidigare år, men det finns en stor balans att 
jobba med.  
 
Banverket trädsäkring ska vara klar 2012 istället för 2015. 
 
Förvaltningsutredningen ute på remiss, lagförslag våren 2010. 
 
Lantmäteriet division Informationsförsörjning (Marie) 
Lägenhetsregistrets insamling har startat och pågår för fullt i hela landet.  
Ny lagstiftning för att införa Inspire i svensk lagstiftning är ute på remiss, 
Miljöinformationslag, förväntas träda i kraft i höst. 

 
 

7. Övriga frågor 
Hemsidan ligger för närvarande på en server hos länsstyrelsen i Härnösand. I och med den 
omorganisation som pågår av IT-verksamheten hos länsstyrelsen är det inte troligt att vi 
kan ha kvar hemsidan på deras server efter 2009. Vi behöver titta på andra lösningar. 
 
 

8. Nästa möte 
Årsmöte den 23 mars. 
  

9.  Mötet avslutas 


