Nyhetsbrev 2, Jubileumsåret 2016 - GIS-väst

TACK! alla ni som besökte, och medverkade på vår stora Jubileumskonferens på
Stora teatern. Ett speciellt tack till talare och utställare samt vår duktiga moderator
och sångfågel Karin. Vill också skicka ett speciellt tack till styrelsen i GIS-väst för det
fantastiska arbetet med att arrangera konferensen. Det är många timmars idoga
arbete för att få till en konferens av detta slag. Och oftast görs arbetet på både
kvällar och helger. För er som inte var med, eller er som vill uppleva de spännande
föredragen på nytt så hittar ni dessa på vår hemsida www.gisvast.se
Det är nu snart jul, men innan vi tar ledigt för att fira med nära och kära, så har vi i
styrelsen vårt årliga planeringsmöte den 14 december. Denna gång kommer vi att
ha med oss Cecilia Windh från föreningen FFS (Föreningen För Samhällsplanering)
för att diskutera hur våra föreningar kan samverka och ge våra medlemmar
ytterligare möjligheter till bättre arrangemang och ett större nätverk. FFS är en
nationell förening med lokala utskott och runt 1200 medlemmar. De ger bland
annat ut ett nyhetsbrev och tidskriften PLAN. Ni hittar mer på hemsidan
www.planering.org
Vi kommer under planeringsmötet att sammanfatta och stänga det år som varit och
se framåt genom att planera nästa års verksamhet i form av seminarier, workshops,
pubkvällar och eventuellt studieresor. En annan sak vi också kommer att lägga tid
på är hur vi ska jobba med vår kommunikation. Idag finns vi t ex på både webben,
Facebook och Twitter.
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Vi har fortfarande en lång lista med medlemsföretag som vill arrangera Pubkvällar med
oss. Det tycker vi är jättekul och det kommer vi att fortsätta med. Dessa kvällar är ett
bra sätt att efter arbetsdagens slut, och under avslappnade former, ta till sig ny
kunskap och utöka sitt nätverk.
Har NI tankar och funderingar kring GIS-västs verksamhet så hör av er så tar vi upp
frågorna på vårt planeringsmöte. Det kan var förslag på studiebesök, teman på
seminarier och workshops eller vad som helst.
Avslutningsvis önskar jag er en God Jul och ett Gott Nytt År, och så syns vi på andra
sidan årsskiftet på något av våra arrangemang, nära dig! Stay tuned via hemsidan!
Eric Jeansson
Ordförande GIS-väst
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