Lantmäterikommittén
Protokoll fört vid Lantmäterikommiténs sammanträde den 13 november 2019
Närvarande: Lisa Klasson, Emelie Westin, Pauline Pertoft, Lennart Moberg, Julia
Björklund, Felicia Björklund och David Svantesson
Frånvarande: Anna Svensson och Marianne Leckström
1. Genomgång av föregående protokoll
Läggs till handlingarna.
2. Föreningsnytt
Lisa ska på Strategi- och utvecklingsdagar i slutet av vecka 48. Under dagarna ska
bl.a. marknadsföring av föreningen och trendspaningen som de olika kommittéerna
har gjort diskuteras. Det kommer vara ett styrelsemöte där ordförandena i
kommittéerna kommer att delta.
Frågor som diskuteras av lantmäterikommittén som hade varit bra att ta upp på
Strategi- och utvecklingsdagar är:


Hur ser riktlinjerna ut när vi arrangerar våra konferenser? Julia har bl.a. fått
reda på att programmet ska ut 3 månader innan konferensen, stämmer detta?



Vilka ekonomiska ramar finns för konferenserna?



Lite återkoppling på hur dagarna har gått ekonomiskt hade varit bra.

Utbildning från styrelsen för vad som gäller för konferensverksamheten ska hållas
vartannat år för utbildningsansvarig i varje kommitté. Detta har Lennart fått höra från
Håkan Bergå. Det hade varit bra om alla medlemmar i kommittéerna hade fått den
möjligheten.
Lisa har kollat i arbetsordningen för kommittéerna. Där står bl.a. att
utbildningsansvarig och Håkan Bergå ska stämma av i samband med planering av
konferenserna. Deltagarna på sammanträdet tycker inte det har framgått tidigare
vilken roll Håkan Bergå har i planeringen.
3. Valberedning och förslag till nya kommittémedlemmar

Fanny Nordqvist Darell väljs in som ny kommittémedlem och kommer
presenteras under konferensen imorgon. Fanny ersätter Julia Björklund som
tyvärr måste lämna kommittén.
I övrigt ska Emelie prata med Sanna Lidberg i Växjö om hon är intresserad av
att vara med i gruppen och Julia Björklund ska fundera på att vara med i
valberedningen.

Emelie funderar även på att byta grupp från Stockholmsgruppen till
Göteborgsgruppen eftersom hon har lättare att resa till Göteborg.
4. Lantmäteridagar i Göteborg 2020. Datum, lokal, boende, sammankallande m.m.
Lisa har bokat Stadsmuseet 13-14 maj. Lisa Klason utses till sammankallande för
Göteborgsgruppen. Lisa kommer kalla till möte för planering av konferensen i slutet
av året.
5. Kommunala Lantmäteridagar i Stockholm 2020
Stockholmsgruppen har diskuterat vecka 46 eller vecka 47 för konferensen.
Diskussion huruvida onsdag till torsdag eller torsdag till fredag är bäst.
Stockholmsgruppen tittar vidare på vilket som passar bäst.
6. Programpunkter för kommande konferenser
Stockholmsgruppen har inte så många ämnen kvar på restlistan, men det som finns
ska skickas till Lisa.
Stockholmsgruppen har jobbat lite annorlunda mot Lantmäteriet i år när man har
skickat alla förslag på ämnen till Daniel Wallin på Lantmäteriet. Daniel har sedan
gett förslag på medarbetare hos Lantmäteriet som kan redovisa de olika ämnena.
Lennart har redan några förslag till programmet i Göteborg: Anna Eriksson från
digitaliseringsmyndigheten och Karina Liljeroos för att redovisa rättsfall
7. Ansvarsområden inom kommittén
Lennart vill fortfarande lämna över uppdraget för tidningen Sveriges Stadsbyggare.
Inget överlämnande denna gången heller.
Råd för hemsidan: Anna Svensson
Ordförande: Lisa Klason
Vice ordförande: Lennart Moberg
Sekreterare: David Svantesson
Diskussion huruvida det bör vara mer än två kommittésammanträden per år.
Preliminärt ska ytterligare ett kommittésammanträde mellan de redan befintliga
planeras in.
8. Kommittéresa
Lisa har kollat med styrelsen vad som gäller angående morotspengar som betalas ut
max var 3e år. Pengarna kan inte bara användas till resa och boende till och från
konferenserna. Morotspengarna ska användas för studiebesök eller liknande.
Kommittén kan få max 60000 kr för en studieresa.
Vid förra sammanträdet diskuterades en studieresa till Kiruna 2-3 april och det
bestäms att vi arbetar vidare med den resan. Emelie och Pauline tar på sig att kolla
på intressanta studiebesök och resor till Kiruna. Lennart har varit på studiebesök i
Kiruna tidigare. Lennart ska försöka leta fram och skicka det programmet till Emelie
och Pauline.

Lite förslag på saker som kan vara av intresse i Kiruna: Hur man jobbar med
mätpunkter i anslutning till gruvan för att se hur marken rör sig, stadsflytten som vi
haft föredrag om i både Göteborg och Stockholm och ett besök i gruvan.
9. Stadsbyggnad, artikelidéer
Tre stycken hade anmält intresse att skriva i tidningen efter konferensen i
Stockholm. ”I huvudet på” efterfrågas alltid av tidningen. Artiklarna publiceras efter
vilket tema tidningen har, därför kan artiklar bli liggande i väntan på rätt tema.
10. Rekrytering
Vi som representerar föreningen får inte glömma att marknadsföra föreningen utåt
t.ex. när det kommer in nyanställda på våra kontor.
11. Våra konferenser - vad vill vi förbättra?
Utvärderingarna är ett bra verktyg för att se hur vi kan förbättra oss. I utvärderingen
kan man se att föreläsningar som är kopplade till verkliga projekt får bra betyg. Det
måste ändå vara en mix med lite framåtblickande föreläsningar.
12. Antal konferenser som kommittén ska anordna
Förslag på att det kanske bara ska anordnas en konferens om året istället för två.
Då skulle man anordna vartannat år i Stockholm och vartannat i Göteborg. Eftersom
vi har svårt att få nya medlemmar i kommittén dessutom går kommunerna mot
svårare ekonomiska tider.
Fullbokad konferens i år tyder på att folk fortfarande kommer. Lisa ska lyfta frågan
om antalet konferenser på strategidagarna och efter det kan vi kanske ha med
frågan i en utvärdering.
Diskussion kring hur man kan göra konferenserna billigare för deltagarna. Pauline
har fått till sig att avkastningskravet per deltagare på konferenserna är 2000 kr.
Många av de närvarande tycker att det är en hög siffra. Inspirationsföreläsaren är en
stor utgiftspost är detta något som behövs?
13. Val av ordförande
Lisa Klason väljs enhälligt till ordförande.
14. Övriga frågor
Varför är det olika namn på konferenserna Lantmäteridagar heter den i Göteborg,
Kommunala Lantmäteridagarna heter den i Stockholm konferenserna heter olika
eftersom de rent historiskt har blivit så. Det har tidigare varit olika målgrupper och
organisationer som har anordnat de olika konferenserna.
15. Nästa sammanträde
15 januari klockan kl. 1500-1600

