
   Lantmäterikommittén                                                             

 

 

Protokoll fört vid Lantmäterikommitténs sammanträde i Stockholm  

22 november 2016. 
 

Närvarande: Eva Rannestig, Ulf Lademyr (vice ordförande), Lennart Moberg,  

Anna Wedman Persson, Fredrik Ekefjärd 

 

Frånvarande:  

 

Plats: Tekniska nämndshuset, Flemminggatan 4, Stockholm 

 

1. Genomgång av föregående protokoll 

Inga kommentarer till detta utan vi lägger det till handlingarna.  

 

2. Nya ledamöter 

Förslag till nya ledamöter är Renitha Johansson, David Svantesson och Anna Svensson. 

 

3. Föreningsnytt, rapport från styrelsen 

Föreningen kommer att byta namn och logga vid årsskiftet till Föreningen Sveriges Stadsbyggare 

(FSVS). Det finns en facebook-sida som kommer att blåsas liv i igen vid lanseringen av det nya 

namnet och loggan, den 16 januari 2017.   

 

4. Kommunala lantmäteridagar i Stockholm 2017 

Lantmäteridagarna kommer att äga rum 22-23 november 2017 i Stockholm. Vem som kommer att 

vara ansvarig bestäms på vårens möte i Göteborg.  

 

Frågan om att hålla dagarna på annan ort diskuterades för framtida år.  

 

5. Programpunkter till kommande konferenser 

Mattias mailar excellistan med kvarvarande programpunkter till Göteborgsgruppen. 

 

6. Ansvarsområden inom kommittén 

Kommer att behöva välja ny vice ordförande och ansvarig för hemsidan då Ulf Lademyr och 

Fredrik Ekefjärd gör sina sista år. Ansvarsområde diskuteras i Göteborg när nyinvalda 

kommittémedlemmar är med. 

 

7. Stadsbyggnad, artikelidéer 

Vi har några av årets föredragshållare som är intresserade av att skriva.  

Om den föredragshållare man haft ansvar för under årets dagar har anmält intresse meddelar man 

Lennart förslag på artiklar. 



 

8. Rekrytering 

16 januari görs en gemensam drive när man ska lansera det nya namnet. 

9. Våra konferenser - vad vill vi förbättra 

Även här diskuterades möjligheten att växla stad för höstens konferens. Vi tar upp frågan under 

årets lantmäteridagar om man skulle åka även om dagarna hölls på annan ort än Stockholm. 

Resonerades även om att det medvetet går mot att vara mer juridik även på Stockholmsdagarna för 

att det är mer konkurrens inom tekniksidan. 

10. Aktuella remisser 

Resonemang om att det är svårt för en förening att svara på remisser. 

 

15. Övriga frågor 

Vart femte år ordnar kommittén en resa. Hösten 2017 är det dags. Fundera på om vi har några 

idéer eller kontakter? 

 

16. Nästa sammanträde 
Nästa sammanträde hålls den 16 maj 2017.  

 

 

 

Vid tangenterna 

Anna Wedman Persson 


