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Styrelsens förslag till Verksamhetsplan 2019 

 

GIS-Samverkan Dalarna 

Allmän inriktning 

Föreningens arbete inriktas på att bygga upp kompetens hos medlemmarna inom geografiska 

informationssystem (GIS) samt att följa och stimulera en ökad GIS-användning i länet. 

Genom att samverka kommer medlemmarna att nå snabbare resultat och minimera kostnader 

och risker.  

Föreningen skall verka för att stimulera tillkomsten av utvecklingsprojekt inom GIS-området 

i länet, men inte driva projekten.  

Styrelsen bevakar aktiviteter och händelser inom GIS-området och för det vi bedömer 

särskilt intressant, vidare till medlemmarna. Medlemmarna är välkomna att bidra med 

information som kan vidarebefordras till övriga medlemmar. Medlemmarna är också 

välkomna att föreslå intresseområden som man önskar att vi särskilt skall bevaka. 

Föreningen verkar också för att vara ett samverkansnav inom MBK-området eftersom 

kommunernas läns-MBK-grupp lades ned för några år sedan.  

Föreningens verksamhet 2019 

Vi avser att följa aktuella nyheter och aktiviteter inom GIS- och MBK-området under året 

och de temadagar vi ordnar speglar detta.  

GIS-Samverkan Dalarnas samverkan med andra regionala nätverk 

Föreningen kommer att medverka i träffar med andra nätverk och medlemsorganisationer 

som finns i länet. I övrigt i länet finns dataföreningen m.fl.  

Föreningen kommer även att försöka verka som kontaktorgan mellan olika nätverk. 

Regional kontaktpunkt i nationella nätverk 

GIS-Samverkan Dalarna ska verka som regional kontaktpunkt för det nationella nätverk av 

GIS-intressenter som etablerats i form av bland annat "SamGIS-föreningar". Föreningen 

kommer att upprätthålla kontakten med andra SamGIS-föreningar och utbyta information 

och utbildningstillfällen med dessa. Vi samverkar även med Geoforum där föreningen 

fortsätter att vara medlem. 

Temadagar och seminarier 

I anslutning till Årsmötet anordnas en temadag.  

Utöver denna planerar vi att arrangera ytterligare temadagar i höst – en tvådagars aktivitet 

med övernattning.  
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Stöd till utbildning 

Föreningen stödjer medlemmarnas behov av fortbildnings- och utvecklingsverksamhet inom 

GIS. Där så är möjligt kommer detta att ske i samverkan med organisationer och 

sammanslutningar som arbetar med verksamhetsutveckling där GIS kan vara en del.  

 


