
          Lantmäterikommittén 
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Protokoll fört vid Lantmäterikommitténs Skype-sammanträde den 19 maj 2020 

Närvarande: Lisa Klasson, Anna Svensson, Felicia Norén, Lennart Moberg, 

Pauline Pertoft, Emelie Westin och David Svantesson 

Frånvarande: Marianne Leckström och Fanny Darrell 

1. Genomgång av föregående protokoll 

2. Kurs- o konferensseminariet 5/3 
Fanny var med från lantmäterikommittén. Eftersom Fanny inte är närvarande så får 
hon redovisa om det var något viktigt som kom upp vid ett senare tillfälle. En 
sammanställning från mötet är utskickat till alla.  

Diskussion kring hur samarbetet med de nya konferensadministratörerna fungerar. 
Lite otydligt gällande vem som ska göra vad. Överlag har ändå samarbetet fungerat 
bra.  

3. Föreningsnytt 

Lisa var på möte i mars om konferensen i Göteborg, där diskuterades endast vårens 
konferenser. Håkan Bergeå har senare uppgett att beslut om höstens konferenser 
kommer innan midsommar.  

Diskussion kring att ha konferenser via webben istället. Webbaserade konferenser 
är ett alternativ om det inte är möjligt att genomföra en fysisk konferens. Dock är en 
fysisk konferens att föredra då det antagligen ger mer för deltagarna. Frågan bör tas 
upp med konferensdeltagare för att se hur den generella inställningen är till detta. 

4. Valberedning och förslag till nya kommittémedlemmar 

Lisa har fått förslag på nya medlemmar från Helena Trönell: Sten Runqvist och 
Charlotte Carlstedt. Lisa ska börja med att kontakta Charlotte för att höra om hon är 
intresserad. Lisa har även ett förslag på ny medlem till stockholmsgruppen: Magnus 
Edén som är KLM-chef i Huddinge. 

5. Kommunala Lantmäteridagar i Örebro 2020 

Tillsamman med Lisa och Håkan Bergeå har stockholmsgruppen kommit fram till att 
de ska arrangera lantmäteridagar i Örebro i år istället. Prismässigt är Örebro bättre 
och de har även mer generösa avbokningsregler än i Stockholm. 
Stockholmsgruppen planerar att gå ut med Inbjudan i början av september.  

6. Lantmäteridagar i Göteborg 2021. Datum, lokal, boende m.m. 

Preliminärt datum för konferensen är 19-20 maj Lisa bokar lokalen på Göteborgs 
Stadsmuseum. 



7. Programpunkter för kommande konferenser 

Finns några luckor kvar i programmet. Många av de som var tänkta att vara med i 
Göteborg har anmält att de kan tänka sig att vara med i Örebro.  

Lisa vill ha tidigare tagit upp med föreningen att det hade varit bra med någon form 
av digital lagring via föreningen. Där skulle vi kunna lagra gemensamma dokument 
med föreläsare mm. Lisa ska ta upp det med föreningen igen. Stockholmsgruppen 
har gemensamt lagring via Google Drive så alla i gruppen kan komma åt och 
redigera i olika dokument. 

8. Ansvarsområden inom kommittén 

- ledamot i tidskriften Stadsbyggnads redaktionsråd  

Lennart vill gärna lämna över till någon annan, men intresset är svalt även denna 
gång. Lennart accepterar att vara kvar. 

- ledamot i webbrådet för hemsidan 

Anna 

- Sekreterare 

David 

- Ordförande 

Lisa 

- vice ordförande 

Lennart 

9. Kommittéresa 

Alla har inte fått sina pengar för resan från föreningen. De ska kolla med föreningen 
så det inte blivit något fel.  

Emelie har kollat hur det ser ut med LKAB-turer. Under oktober genomförs det turer 
lördagar och i november är det både tisdagar och lördagar.  

Vouchern från SAS är giltig november ut som det ser ut idag. Nytt möte i augusti då 
vet vi förhoppningsvis mer och kan planera vidare. 

10. Stadsbyggnad, artikelidéer 

Lisa tipsar om StreamSam som är ett projekt i Kalmar som genomförs med EU-
pengar. Det handlar om digitalisering av stadsbyggnadsprocessen. 

11. Rekrytering  

Inget mer än att vi Informera om föreningen på våra respektive kontor. 

12. Aktuella remisser m.m. 

Det kom en remiss gällande Handledning grundkarta som några representanter från 
kommittén svarade på. En sammanställning av remissvaren kommer efter 
sommaren. 



13. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

14. Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde blir 24 augusti och Lisa skickar ut inbjudan. 


