Lantmäterikommittén
Protokoll fört vid Lantmäterikommitténs sammanträde i Stockholm den
21 november 2018.
Närvarande: Mattias Berggrund, ordf. (med per skype), Pauline Pertoft (med per skype),
Lennart Moberg, Anna Svensson, Anna Wedman Persson och Julia Björklund.
Frånvarande: Lisa Klasson, Felicia Norén, Cecilia Gran, David Svantesson och Marianne Leckström
Plats: Tekniska nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm.

1. Genomgång av föregående protokoll
Det uppstod funderingar kring två av punkterna vid genomgång av föregående protokoll,
-Det framgick att det i år bör väljas in tre nya ledamöter
- Kommittéresa har ännu inte blivit av
Det konstaterades att vi återkommer till båda punkterna senare i dagordningen.
I övrigt fanns inga synpunkter varför föregående protokoll kunde läggas till handlingarna
2. Föreningsnytt
Position är snart på gång. Vi har inte varit delaktiga i arbetet med det.
Mattias flaggade med kort varsel för att han inte kommer att kunna delta på strategidagar i Örebro
som alla kommittéordföranden är inbjudna till. Om någon vill ta hans plats är det bra.
Mattias informerade även om att kommittéordförandena är inbjudna till huvudstyrelsens möte
2ggr/år. Det är ett möte där man lyfter frågor som exempelvis vad föreningen ska göra framöveret är framåtsyftande möten. Det brukar även vara något studiebesök.
Mattias ska kolla om det skrivs några minnesanteckningar från mötena som vi kan få ta del av.
3. Valberedningens förslag till nya kommittémedlemmar
Frågan har tyvärr fallit mellan stolarna.
Emelie Westin, Jönköping, anmälde intresse förra året. Hon kontakades under sittande möte och
tackade ja. Hon kommer att väljas in och vara delaktig i Stockholmsgruppen.
4. Valberedning 2019
Vi bör få till en ny valberedning för 2019 eftersom Jan G Nilsson tagit på sig ordförandeskapet
för hela föreningen och inte längre kan vara sammankallande i lantmäterikommitténs
valberedning.

5. Kommunala lantmäteridagar i Göteborg 2019
Lokalen är bokad till den 22-23 maj 2019.
Huvudansvarig för Göteborgsdagarna är Pauline Pertoft.
Anna Svensson skickar listan med kvarvarande idéer på programpunkter till henne.
6. FSvS Lantmäteridagar i Stockholm 2018
Julia Björklund är sammankallande. Vi bokar lokalen redan nu under dessa lantmäteridagar.
Vi kommer att gå ut med en enkätfråga om man föredrar att konferensen ligger tors-fre som den
gör i år eller om det är bättre att den ligger ons-tors som den tidigare gjort.
Det finns en temadag att gå för arrangörer. Mattias mailar Julia och Pauline
7. Programpunkter till kommande konferenser
– Vektorisering av detaljplaner.
– Se om man kan få några idéer från Geodatarådets handlingsplan.
– Smart Built Environment. Gå djupare in i något fokusområde.
– Den smarta staden. Hur det kan bli om vi har övervakning hela tiden? Både positivt/negativt.
– Gotland, DiSa-projekt.
– Strandskydd.
Kommer vi på fler programpunkter är det bara att höra av sig till de ansvariga för respektive dag.
8. Ansvarsområden inom kommittén
Ordförande- Mattias Berggrund (på väg att avgå)
Vice- Lisa Klasson
Sekreterare- Anna Wedman Persson
Hemsida- Anna Svensson (Behöver ersättare under Annas föräldraledighet 2019)
Stadsbyggnads- Lennart (på väg att avgå)
Mattias och Lennart har gjort sina år i kommittén och kommer att kliva av, men eftersom
övertagandet av deras poster inte är lösta och fler ledamöter kommer att väljas in i Göteborg
kommer Mattias att sitta kvar till i maj. Han bokar ett uppföljningsmöte i januari för att bland
annat lösa ordförandeposten. Mattias kallar till mötet så snart som möjligt.
9. Verksamhetsplan 2018
Mattias visar upp verksamhetsplanen.
I huvudsak visar vi upp oss på våra två konferenser som vi arrangerar per år.
6ggr per år i Stadsbyggnad.
Vi ska utveckla och stärka våra arrangemang samt rekrytera unga medlemmar.
10. Kommittéresa-utse resegrupp
Det vore kul att hitta ett gemensamt datum och ordna med en resa. Alla får fundera på den frågan
till tidigare nämnda möte i januari.
Det är viktigt att få veta de ekonomiska förutsättningarna. Det måste finnas fasta ramar att hålla
sig till. Mattias tar reda på detta inför mötet i januari.
11. Stadsbyggnad artikelidéer
– Vektorisering av detaljplaner. Hur gör man och hur har man gjort?
– Arbetet som boverket gör. Standard? Lagring? Format?
– Geodatarådets handlingsplan.

– Drönare-Användningsområden.
Anna Svensson skickar vidare de som har svarat ja på våra föredragshållarblanketter.
Kommer vi på något så kan vi framföra det till Lennart.
12. Rekrytering
Hur ser det ut med antalet medlemmar? Statistik, går det upp eller ner?
Finns det några förmåner?
Vi bör i alla fall se till att locka fler medlemmar med att fortsätta att göra bra konferenser.
13. Våra konferenser – Vad vill vi förbättra
Det är viktigt att vi går igenom utvärderingarna.
Vi tror att det är bra med exempel från verkligheten och att närma sig den egna verksamheten
bland annat i digitaliseringsfrågan.
14. Aktuella remisser
Inget att rapportera.
15. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
16. Nästa sammanträde
Mattias kallar till ett skype-sammanträde i januari.
Vid tangenterna
Anna Wedman Persson

