
Protokoll från styrelsemöte i SamGIS Jämtland Härjedalen 31 augusti 2017

2017-08-31 kl. 09.00-10.00 hos Anders Dahlgren (AnD), Tillväxtverket Ringvägen 4 Östersund, 
08-681 9170, sms: 070-304 63 50

1. Mötets öppnande. Dagens ordf. Anders Dahlgren önskade Lars Nilson Åre, Johan Linjer Lm 
och Anders Söderman (AnS) välkomna. Pga. dålig internetförbindelse föll AnS bort då och då.  
2. Föredragningslista. Godkändes  
3. Verksamhetsplan och budget. QGIS-kurs planeras utöver ordinarie verksamhetsplan. 
Tillväxtverket, AnD avser att ha två grundkurser, varav en i Stockholm och en avancerad kurs i 
Östersund. Inbjudna blir Tillväxtverket och SGJH. Platserna är begränsande och TV kommer ha 
förtur.  
4. Medlemskap QGIS. Alla har nu haft möjlighet att diskutera detta "på hemmaplan" och mötet 
beslöt därför att nu ansöka om medlemskap i QGIS Sverige. AnD o Gunnar samarbetar kring 
ansökan. QGIS Sverige har utlyst ett extra årsmöte i Malmö 19-20 okt. Det vore bra om en person 
från SGJH närvarande. Den som är intresserad hör av sig omgående till AnD, dock senast fre 8 sept. 
Viss ersättning kan utgå från SGJH.  
5. Medlemmar. Gunnar: Alla utom 4 medlemmar har betalat. Strömsunds kommun, kommer betala, 
jag hade missat att ändra månad på förfallodatum. Jag har påmint Berg och Bräcke, ansvariga har 
varit på semester tills denna vecka. Har också skickat en faktura till Mittuniversitetet för en dryg 
vecka sedan och inte fått någon reaktion ännu, kolla med övriga om vi har en ny kontakt där. 
Medlemslistan på hemsidan skall vara aktuell.  
6. Ekonomi. Gunnar: Här kommer bokföringen, hör av dig om det är något du/ni funderar över. Ha 
ett bra möte!  
Huvudbok, Verifikationslista, Resultatrapport och Balansrapport.  
7. FOSS4G Boston 14-18/8-2017 Anders D. återkommer då fler är närvarande från styrelsen och 
kommer även att föredra på höstseminariet.  
8. SamGIS Jämtland-Härjedalens hemsida. Anders S. ska snart gå fokuserad kurs för att kunna 
redigera det vanligaste.  
Även övriga styrelsemedlemmar kommer att få tillgång till Lathund-hemsida och Lathund-
Facebook. Styrelsen bör snarast diskutera hur, var och när vi ska synas på hemsida/Facebook etc 
och vem/vilka som ska ansvara för fortlöpande uppdatering och vad som vi åtminstone ska om 
informera om.  
9. HÖST-seminarium. AnD och AnS utarbetar snarast förslag på tid, plats och program. Övriga 
styrelsen informeras via mejl och beslut tas av AnD och AnS efter att ha tagit del av inkomna 
synpunkter.  
10. Övriga frågor.

Nästa möte blir den Måndag 2 oktober kl. 13.00-14.30 hos Anders Dahlgren (AnD), 
Tillväxtverket, Ringvägen 4 Östersund, 08-681 9170, sms: 070-304 63 50

 

  


