Lantmäterikommittén
Protokoll fört vid Lantmäterikommitténs sammanträde måndagen den 16
november 2020
Plats: Teamsmöte
Närvarande: Lisa Klasson, Anna Svensson, Felicia Norén, Lennart Moberg,
Pauline Pertoft, Emelie Westin, Fanny Nordqvist Darell, Marianne Leckström,
David Svantesson och Magnus Edén
SAMMANTRÄDE MED KOMMITTÉN
1. Presentation kommittémedlemmar
Samtliga medlemmar presenterade sig för Magnus som är ny i
Lantmäterikommittén.
2. Genomgång av föregående protokoll
Vid förra sammanträdet diskuterades Kirunaresan. Lisa har kollat med SAS
angående vouchern och har fått svar att tiden har förlängts. Vouchern gäller
nu ett år från bokningsdatum. Eftersom bokningarna gjordes i april så gäller
SAS voucher till april 2021. Att det skulle gå att åka i april känns inte realistiskt
och det verkar inte gå att få tillbaka några pengar om man själv har avbokat
resan. Frågan tas upp igen vid nästa möte.
Gällande lagringsplats på hemsidan för kommittéerna startades det upp ett
pilotprojekt inom föreningen. Det har dock inte kommit någon återkoppling på
hur det går med det arbetet. Lisa ska höra sig för gällande det. I annat fall kan
Marianne L vara behjälplig med att ordna en arbetsyta i Projectplace.
3. FSSB:s möte om utbud kurser och konferenser
Pauline, Felicia och Lisa deltog i möte angående vårens kurser. Riktlinjerna
från föreningen som det ska beslutas om inom någon vecka är att
konferenserna i första hand ska förberedas som fysiska möten, utefter
myndigheternas rekommendationer. Men att det även måste finnas en plan för
att genomföra mötena digitalt.
Diskussion om hur man ska gå till väga när man anordnar en digital konferens,
då vi inte har någon större erfarenhet av det. 3D-seminariet genomfördes
delvis digitalt och blev lyckat. Förslag på att använda sig av professionella
moderatorer som kan leda konferenserna och har koll på tekniken.
Vi siktar på konferens i maj i något format. Lisa bokar in ett nytt möte när
rutinerna från föreningen har kommit.
Det diskuterades också kring vilka avgifter man kan ta ut för en
webbkonferens vid FSSB:s möte, 80-90% av ordinarie avgift var det som
ansågs rimligt.

4. Verksamhetsplan 2021
Med utgångspunkt från 2020 års verksamhetsplan så diskuteras 2021 år
verksamhetsplan. Rubriken ”Utblickar framåt” justeras så genomförande av
digitala konferenser finns med. Vid genomförandet av digitala konferenser ska
eventuellt professionellt stöd användas. Under rubriken ”Kursarrangemang”
ska de två inställda konferenser nämnas samt att den rådande situationen
ställer nya krav på oss arrangörer. Ett utökat samarbetet mellan tidningen
stadsbyggnad och kommittén hade också varit önskvärt inför 2021. Lisa
uppdaterar verksamhetsplanen och återkommer till gruppen med
uppdateringarna.
5. Övriga frågor
Diskussion kring ytterligare förstärkning till Stockholmsgruppen. Anna ska vara
ledig från årsskiftet dessutom är Fanny med och arrangerar 3D seminarium.
Ytterligare medlemmar behövs, minst en gärna två nya medlemmar. Alla
närvarande får som uppgift att funderar på nya medlemmar till nästa möte.
6. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde för hela gruppen blir i januari. Lisa återkommer med ett
datum.

