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Medlemmar i GIS-väst!
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På GIS-väst planeringsmöte i december beslutades att vi under 2015 ska
börja ge ut ett nyhetsbrev 2-4 gånger under året med information om
föreningen och dess aktiviteter. Här kommer det första nyhetsbrevet.
GIS-väst på Position 2015
År 2015 blir ett mycket spännande år för föreningen; För första gången
kommer vi att ställa ut på en större mässa/konferens: Position 2015,
den 17-19 mars. I GIS-västs monter kan vi lova att blir det garanterat
säljfritt! Ett litet andrum i bruset av produkter och tjänster. Vi bjuder in
er medlemmar och övriga besökare till vår monter för samtal kring GISfrågor. Vi kommer att ha en Open Spacearena där man kan föreslå
ämnen för diskussion och samverkande samtal. På konferensens sista
dag leder GIS-väst också en workshop kring GIS-samordning.
Workshopens innehåll bestäms av er själva, genom mentometerinput
från GIS-samordnarspåret dagen innan! Så kom gärna till Position och gå
på vår workshop och besök vår monter! Godkaffe utlovas!

Pubkväll med Blom
Vi redan klarat av vår första aktivitet för året. Den välbesökta Pubkvällen
på First Hotel G i Göteborg tillsammans med Blom blev väldigt lyckad
med över 50 besökare. Vi fick höra Blom och Falkenbergs kommun
berätta om användning av gatubilder samt se Agency9s lösningar för
webbaserade 3D-kartor. Pubkvällarna har visat sig vara väldigt populära
och vi återkommer under året med fler pubkvällar.
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Ny hemsida
Lagom till Position 2015 kommer vi också att lansera vår nya hemsida!
Den har fått en lite renare och modernare touch och blir lite enklare att
hitta information i. På startsidan kommer ni hitta det senaste som är på
gång och också kunna se vad som pratas om på vår LinkeIn- och
Facebooksida. Det kommer i och med den nya sidan också att bli lättare
för oss själva att administrera innehållet.
Årsmöte
Nästa planerade aktivitet är vårt årsmöte. Detta hålls i Lanmäteriets
lokaler på Kilsgatan 4 i Gullbergsvass, Göteborg, den 11 mars kl 11:00.
Välkomna!
Workshops och seminarier 2015
Till hösten planerar vi ett heldagsseminarium med tema Öppna data och
e-tjänster.Håll ögonen och öron öppna för mer information om detta!
Och kom gärna med idéer och önskemål om innehåll till seminariet.
Vi ska också försöka hinna med två workshopar under året; en med
tema data från Geodatasamverkan senare i vår och en med tema
statistik på karta till hösten.
Men innan dess, så hoppas jag att vi ses i vår monter på Position 2015 i
Stockholm!

Vårhälsningar
Eric Jeansson, ordförande i GIS-väst

