Nyhetsbrev 1, Jubileumsåret 2016 - GIS-väst
Våren står för dörren och vi har precis avverkat 2016
års årsmöte i SWECOs nya fantastiska lokaler på
Skånegatan. Som vanligt samlade årsmötet mycket
energi och gav oss även en chans till många bra
pausdiskussioner i vårvärmen på SWECO-husets
takterass.
Efter årsmötet avverkade vi vårt andra styrelsemöte
för året där styrelsen konstituerade sig. Vi har några
förändringar i styrelsen i och med att Patrik
Malvenius (sekr) och Emma Kjernald avslutar sina
uppdrag. Tack Patrik och Emma för ett fantastiskt
arbete under de senaste åren! In med ny energi
kommer nu istället Karin Spensieri (SWECO) och Linda
Wetter (Partille kommun). Varmt välkomna Karin och
Linda!
Nytt för i år är också att vi nu delar upp sekreterarrollen; Lilian Lantz går in som ny sekreterare
samtidigt som Karin Spensieri tar över i den nya rollen som kommunikationsansvarig med ansvar för
bland annat hemsida och sociala medier. VI tror att detta kan bli en bra uppdelning.
Som rubriken avslöjar så är detta ett jubileumsår! GIS-väst har nu funnits i hela 25 år, och har som
Sveriges största regionala GIS-förening satt ett stort avtryck i GIS-Sverige under denna tid. Som
exempel kan ju nämnas vår uppskattade medverkan som utställare på konferensen Position i fjol.
Det ska vi givetvis uppmärksamma och fira! Den 16 november på internationella GIS-dagen bjuder vi
därför in till jubileumskonferens! Vi kommer att satsa lite extra på denna dag och bjuda in flertalet
nationella och internationella föreläsare för att kunna bjuda på de mest intressanta och aktuella
föredragen och trendspaningarna inom geodataområdet idag. Vi kommer givetvis också att kort se
tillbaka på föreningens spännande historia. Lägg in datumet i kalendern redan nu!
Som om det inte var allt så har vi givetvis planerat för fler aktiviteter under året! Närmast en
heldagskonferens den 12 april, som vi delar mellan ämnena statistik på karta och kartografi. Här finns
givetvis många spännande synergier…
Förutom dessa seminarier så fortsätter vi givetvis med våra uppskattade Pubkvällar. Närmast är det
ÅF som bjuder in innan sommaren och under hösten står både Invit och WSP på kö för att arrangera.
Jätteroligt att våra medlemsföretag bjuder in på detta sätt! Fortsätt med det! Det är en bra chans att
nätverka.
Avslutningsvis önskar jag er en härlig vår! Och vi syns snart på något av våra arrangemang, nära dig!
Stay tuned via hemsidan!
Eric Jeansson
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