Sammanträde Lantmäterikommittén
Protokoll fört vid Lantmäterikommitténs Teams-sammanträde den 9 december
2021
Närvarande: Fanny Nordqvist Darell, Lisa Klasson, Charlotte Carlstedt,
Lennart Moberg, Marianne Leckström, Pauline Pertoft
Frånvarande: Magnus Edén, Maria Stattin, Felicia Norén, David Svantesson
1. Genomgång av föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom.
2. Information och utvärdering Kommunala Lantmäteridagar hösten 2021
Konferensen hölls i en ny lokal i närheten av Slussen. På grund av
begränsningar i hur många personer restaurang och lokal kunde ta var
maxgränsen för antalet deltagare 90 personer. Konferensen blev fullbokad
och det fanns fler intresserade än platser. Lantmäteridagarna genomfördes
som en fysisk träff utan möjlighet till digitalt deltagande. Allt flöt på bra
under dagarna och vi har fått bra omdömen i utvärderingen.
3. Information 3D-seminarium
Höstens 3D-seminarium genomfördes i helt digital form i samarbete med
Västerås stad. Intresset var stort och ca 90 personer deltog. Överlag
fungerade allt bra och vi har fått positiva omdömen i utvärderingen. Det är
ännu inte bestämt var nästa års 3D-seminarium äger rum.
4. Information Lantmäteridagar våren 2022
Konferensen är bokad 18-19 maj på Stadsmuseet i Göteborg.
5. Verksamhetsplan 2022
Verksamhetsplanen för 2022 gicks igenom. Fokus ligger på de konferenser
kommittén arrangerar. Vi räknar med att genomföra samma arrangemang
som tidigare år, formen får anpassas efter läget med pandemin.
6. Föreningsnytt. Medlemsansvarig och brev till möjliga nya medlemmar
Ett brev har tagits fram för att rekrytera nya medlemmar. Brevet kommer
att skickas ut till potentiella nya medlemmar, bland annat de som deltagit i
föreningens kurser och konferenser men inte är medlemmar.

7. Förslag till nya kommittémedlemmar
Vi har fått förslag på en ny medlem till kommittén från Örnsköldsviks
kommun. Förslag att höra efter med kommunerna Luleå, Piteå, Älvsbyn
och Boden.
Vi diskuterade hur representationen i kommittén bör se ut. Det är inget krav
att vara förrättningslantmätare, eventuellt någon från geodatasidan om vi
ska återgå till att ha mer fokus på mätfrågor på Stockholmsdagarna. Om vi
blir tillräckligt många i kommittén skulle vi kunna dela upp oss i tre
grupper som planerar en konferens var. Lisa kollar upp möjligheterna till
att utöka kommittén.
8. Representant i webbrådet.
Vi har ingen representant i webbrådet, kontakta Lisa om intresse finns.
9. Stadsbyggnad, artikelidéer
Idéer skickas till Lennart.
10. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
11. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde planeras till februari, kallelse skickas ut längre fram.

