
          Lantmäterikommittén 

 

Protokoll fört vid Lantmäterikommitténs sammanträde den 16 december 2019 

Närvarande: Lisa Klasson, Fanny Darell, Emelie Westin, Pauline Pertoft, Lennart 

Moberg, Felicia Norén och David Svantesson 

Frånvarande: Anna Svensson och Marianne Leckström  

1. Genomgång av föregående protokoll 

Mars nästa år blir det en ny informationsdag för kommittéerna. Resan för mötet får 
man stå för själv. En representant från varje kommitté får delta. 

Avkastningskravet per deltagare och konferens är 1000 kr och inte 2000 kr som det 
står i föregående protokoll uppger Pauline. 

Vi måste inte använda en kontaktperson hos lantmäteriet som koordinerar föredrag 
från dem. 

2. Återkoppling FSSB:s Strategi- och Framtidsdagar 

Lisa var med på Strategi- och Framtidsdagarna. Ordförandena för varje kommitté 
var inbjuden till dagarna, så det var ett bra tillfälle att utbyta erfarenheter. Lisa fick 
svar på de frågorna som vi hade tagit upp på föregående sammanträde.  

 Det finns siffror på hur konferenserna går och dessa går att få ut. Det finns en 
arbetsordning på hemsidan med riktlinjer kring kommittéernas arbete och hur 
arbetet med konferenserna ska ske. Vi får börja använda arbetsordningen 
mer vid planeringen. Inga stora skillnader mot tidigare arbetssätt. Håkan 
Bergå ska godkänna budgeten för dagarna.  

 Styrelsen fastställer hur mycket varje konferens ska kosta. Så det går inte att 
få ner avgiften genom att inte boka inspirationsföreläsare. Historiskt har 
lantmäteridagarna gått bra med ett par 100 000 plus. Men det är inte alla 
konferenser som går plus så totalt blir det inga stora överskott i föreningen. 
Föreningen har en buffert för att täcka upp tillfälliga underskott. 

 Det fanns heller inget intresse av att minska ner antalet lantmäterikonferenser 
då dessa konferenser går bra. 

3. Verksamhetsplan 2020 

Verksamhetsplanen för 2019 (som verkade vara en nyhet för de flesta) gicks 
igenom. Beslut om att använda denna även för 2020 med två justeringar. Under 
medlemsrekrytering står det som mål att ha minst en medlem i varje kommun med 
intresseområde lantmäteri. Det känns som ett svårt mål att uppnå då alla kommuner 
inte har någon självklar kandidat med detta intresseområde. 



Det råder även tveksamheter kring om vi har tid och möjlighet att snabbt anordna 
seminarier kring heta lantmäterifrågor, som det står under kursarrangemang. Med 
undantag för Paulines engagemang i 3d-dagarna så kan de närvarande inte komma 
på att detta har gjorts tidigare.  

4. Föreningsaktiviteter 2020 

Alla funderar på om de vill arrangera sig. Anmälan senast 30 januari. 

5. Övriga frågor 

Ambassadör för föreningen. Lennart har fått den rollen mot Karlstads kommun. 
Rollen handlar om att marknadsföra föreningen i vissa utvalda kommuner. 

Sanna i Växjö kände inte att hon ville vara med i kommittén just nu. Emelie byter 
från Stockholmsgruppen till Göteborgsgruppen.  

Rekrytering av nya kommittémedlemmar. Någon från KLM Göteborg? Lisa kollar 
med Helena Trönell om hon har några tips? 

Diskussion huruvida några av de andra KLM kommunerna i Stockholm har någon? 
Fanny ska ta frågan vidare. Lisa kollar med Magnus som är KLM-chef i Huddinge. 

Julia kan inte vara med i valberedningen just nu. Men hon är kvar för förfrågan till 
nästa år. 

6. Nästa sammanträde 

15 januari 2019 


