GIS Östergötland
Verksamhetsplan för 2020

Föreningens mål enligt stadgarna
Föreningen är ideell och har som huvudsakligt syfte att stimulera verksamhet inom området GIS. Detta bör ske
på följande sätt:
• Information skall spridas till medlemmarna genom möten, konferenser och eventuellt genom ett enkelt
informationsblad.
• Föreningen skall genom sin förankring i både teoretisk och praktisk verksamhet och med medlemmar
som både producerar och konsumerar GIS-data vara början till ett naturligt kontaktskapande centrum i
länet för GIS.
• Föreningen skall verka för att databaser som är viktiga för medlemmarna byggs upp i länet på ett
sådant sätt att omfattning, innehåll och tillgänglighet på optimalt sätt anpassas till användarnas behov.
• Föreningen skall verka för att forsknings- och utvecklingsprojekt kommer till stånd och att dessa
bedrivs under nödvändig samverkan mellan användare och utvecklare. Föreningen skall också verka
för att resurser tillförs GIS-relaterad forskning i regionen.
• Grund- och vidareutbildning i GIS skall stödjas genom att föreningen t ex tar initiativ till och även
eventuellt administrerar kurser, konferenser o dyl.

Föreningens verksamhet under 2020
Vision och mål
Styrelsen genomförde för tre år sedan en workshop med syfte att se över vision och mål både med lite längre
horisont och men också för verksamheten framåt.
Följande punkter för vision kom fram:
• Sprida information om Geodata/Öppna data.
• Attrahera/få med mindre kommuner på resan.
• Arbeta med aktiviteter som involverar deltagarna mer än passivt lyssnande.
• Arbeta som katalysator vid samarbete mellan t.ex. kommuner eller andra organisationer. Fånga behov
och organisera samarbete.
• Vara ett nätverk för intressenter/intressegrupper med lite mindre fokusområden kan diskutera och dra
nytta av varandras erfarenheter på ett naturligt sätt.
Vi ser fortfarande att dessa visioner mycket väl passar in i de mål som redan står i våra stadgar. Punkterna ligger
till grund för de aktiviteter som planeras för 2020.
Möten i föreningens regi
Föreningen har under förra verksamhetsåret haft problem att komma i mål med planerade aktiviteter.
Huvudskälet är sannolikt att föreningens verksamhet bedrivs på frivilliga grunder och de drivande
medlemmarna har ordinarie arbetsuppgifter som styr hur mycket tid som kan läggas på föreningen. Diskussion
kommer fortgå hur detta ska hanteras.
Föreningen kommer under året försöka genomföra några sedvanliga aktiviteter av typen
studiebesök/seminarium.
Man kommer även stödja det GIS-samordningsnätverk som startats.
Förra årets aktivitet tillsammans med Linköpings Universitet blev mycket bra och vi tänker genomföra denna
även i år.
Nya medlemmar
Föreningens styrelse ska under året aktivt arbeta med att informera om föreningens arbete till organisationer
och enskilda med syfte att fler ska vilja bli medlemmar i föreningen. Styrelsen ska uppmuntra föreningens
medlemmar att göra detsamma.
Informationsspridning

GIS Östergötlands hemsida ska utgöra föreningens huvudsakliga kanal för spridande av föreningens
verksamhet. Här ska dokumentation från verksamheten tillgängliggöras och inbjudningar till föreningens möten
skall finnas här. På hemsidan ska finnas aktuell medlemsförteckning (ej enskilda) och kontaktuppgifter till
medlemmarna ska kunna presenteras, efter godkännande av medlemmarna. Hemsidan skall skötas av
föreningens styrelse.
Inbjudningar till föreningens aktiviteter skall skickas per e-post till föreningens medlemmar, samt annonseras
på föreningens hemsida.
Utbildningar och forsknings- och utvecklingsprojekt
Föreningens målsättning är att under året stödja utbildningar och eventuellt tillskapande av nya utbildningar
genom att föreningens medlemmar aktivt bidrar med sin kompetens, som föreläsningshållare, som
behovsanalytiker för utbildningsbehov mm.
Om önskemål och behov finns skall föreningen bidra till att önskvärda upphandlingar av vidareutbildning görs
för föreningens medlemmar.
Föreningen ska inte anordna utbildningar i egen regi. Däremot kan föreningen samordna
utbildningsupphandling om detta är medlemmarnas önskemål.

Budget 2020
Inkomster
Medlemsavgifter
Summa inkomster

25 000 kr
25 000 kr

Utgifter
Konferenskostnader och möten
Representation
Redovisningstjänster/Revisor
IT-tjänster
Bankkostnader
Föreningsavgift
Summa utgifter

15 000 kr
1 000 kr
4 000 kr
2 500 kr
2 000 kr
500 kr
25 000 kr

