Stockholm den 26 januari 2021

Bästa medlemmar i Geoforum Sverige!
Vi på kansliet och styrelsen för Geoforum Sverige vill tacka er medlemmar, för ert intresse och
engagemang under det speciella verksamhetsåret 2020. Tack vare er kan vi fortsätta föra fram viktiga
budskap till politiker, myndigheter och media. Vi fortsätter producera högkvalitativ information om det
senaste från sektorn och vår omvärld samt erbjuder mötesplatser för ökad kunskap, erfarenhetsutbyte
och nya samarbeten.
När pandemin bredde ut sig över Sverige våren 2020 ställde vi snabbt om till digital verksamhet. Vi
arrangerade uppskattade medlemsexklusiva webbinarier: ”Ett bättre liv för alla i en sammankopplad
värld”, ”Digitala tvillingar av städer och parametrisk design”, ”Aktiviteter inom den nationella
geodatastrategin” och ”Smartare samhällsbyggnadsprocess”. I tider av hemmakontor och avsaknad av
fysiska möten har vi arrangerat digitala medlemsfika. På dessa finns det möjlighet att träffas digitalt
och prata om stort som smått och lyfta aktuella frågor. Vi kommer att fortsätta med både webbinarier
och medlemsfika under 2021. På geoforum.se/motesplatser hittar du aktuellt schema för webbinarier
och andra event.
År 2021 kommer att bli ett spännande år när mycket inom geodataområdet ska förverkligas. Det pågår
många initiativ för digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen för att nå uppsatta politiska mål, och vi
på Geoforum kommer att ta upp aktuella frågor samt sprida kunskap och goda exempel om nyttan med
geodata och digitalisering.
Den nationella konferensen Arbeta smart inom planering och byggande genomfördes 2020 för första
gången helt digitalt, och det blev även ett tema som följde med oss under hösten på ett antal
frukostwebbinarier. Det blev så lyckat att vi har bestämt oss för att även genomföra ”Arbeta smart
2021” som en digital konferens i september 2021. I detta arrangemang samarbetar vi med föreningen
BIM Alliance med medlemmar som jobbar med digitalisering inom projektering, byggande och
förvaltning.
Ni kan också se fram emot Sveriges största drönarkonferens UAS Forum 2021, som vi kommer att
arrangera i november tillsammans med BIM Alliance och UAS Forum Sweden, och mötesplatsen Smart
City Stockholm, som vi engagerar oss i tillsammans med Stockholmsmässan, KTH och Stockholms stad.
Under året som gått har vi på kansliet, tillsammans med styrelsen, jobbat en hel del med inriktning och
strategi för föreningens verksamhet. Verksamhetsplanen, med vision och fokusområden, kommer
formellt tas upp för beslut på årsmötet den 14 april. Varmt välkomna att delta!
Föreningens vision, enligt styrelsens förslag, är:
Geoforum Sverige – drivande inom smart och hållbar samhällsutveckling genom geodata och
digitalisering.
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För 2021 har styrelsen valt ut följande fokusområden för verksamheten.
•
•
•

Digital samhällsbyggnadsprocess och smarta hållbara samhällen med hjälp av geodata.
Öppna geodata för ökad digitalisering och samhällsnytta.
Ökad kunskap och kompetens inom och genom geodata.

Geoforum har även arbetat aktivt med att vara branschens röst, bland annat genom att skriva artiklar,
delta i paneldebatter samt svara på remisser, exempelvis Boverkets förslag till föreskrifter om
planbeskrivning och Öppna data-utredningens huvudbetänkande. Under nästa år lägger vi ännu mer krut
på vårt strategiska påverkansarbete för att öka insikten om betydelsen av geodata inom smart och
hållbar samhällsutveckling.
I Geoforums nyhetsbrev kommer vi även fortsättningsvis lyfta fram det senaste inom geodataområdet,
medlemmars projekt och digitaliseringsinitiativ och nationella initiativ som rör vår sektor, så se till att du
och dina kollegor får dem!
Vi är lyhörda för våra medlemmars behov, och jobbar för att stötta i era utmaningar. Vill du engagera
dig i eller göra medskick till påverkansarbetet? Har du förslag på ämnen att ta upp på mötesplatser? Vill
du jobba med innehållet på ett webbinarium eller en konferens? Hör gärna av dig till oss!

Sofi Almqvist, vd och kanslichef för Geoforum Sverige

Om Geoforum Sverige
Geoforum Sverige är en nationell intresseorganisation som verkar för att öka insikten om betydelsen av
geodata inom smart och hållbar samhällsutveckling.
Vi är en medlemsdriven förening med cirka 200 medlemmar som är statliga myndigheter, kommuner,
företag, högskolor/universitet och andra organisationer som samlar in, producerar, tillhandahåller,
analyserar och visualiserar geodata – information kopplad till ett geografiskt läge.
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