Trygghet och chans till påverkan i

TopoDirekts användarförening
Vi har träffat Torbjörn Rost, ordförande i TopoDirekts användarförening!
Här berättar han om sitt engagemang och fördelarna med att vara en del
av användarföreningen.
Hej Torbjörn, hur mår du?

Vad är föreningens syfte?

- Bra, tackar som frågar! Lite trött
i kroppen då jag precis genomfört
NattVasan45.

- Det korta svaret är att tillvarata
medlemmarnas intressen. Föreningen
är viktig för att driva utvecklingen
av TopoDirekt i den riktning som
våra medlemmar vill. Att gemensamt
kunna påverka Sokigo och Adtollo
att utveckla TopoDirekt till att bli det
verktyg som vi inom vår verksamhet
behöver. En av de viktigaste uppgifter
vi har är att ordna användardagarna
för TopoDirekt. Där delar vi tips och
trix och får information från systemtillverkarna. Styrelsen jobbar med
arbetsgrupper inom vissa specifika
områden, en i styrelsen håller ihop
gruppen och övriga medlemmar deltar efter intresse. Jag vill gärna att fler
intresserade anmäler sig.

Berätta om din bakgrund
inom kartbranschen
- Jag har en civilingenjörsexamen
från 1990 och har efter det jobbat
som mätare, med fotogrammetri,
GIS och fjärranalys. Jag brinner för
hela området med geografiska data i
centrum och de nyttor det kan skapa
för andra, men speciellt Kris-GIS och
det humanitära området. Har jobbat
mycket mot UNHCR och kartering
av flyktingläger och naturkatastrofer.
Jag har rört mig inom allt från den
privata sektorn, till kommunalt och
statligt i olika omgångar.

Berätta om din roll som
ordförande i användarföreningen!
- Min roll är att driva användarföreningens verksamhet framåt tillsammans med övriga styrelsemedlemmar
och alla medlemmar. Föreningen är
ung, den bildades 2020, precis innan
pandemin bröt ut. Ursprunget är användarföreningen för Topobase som
funnits länge (sedan 1994 eller 2005,
lite beroende på hur man räknar)
och på så sätt har vi ett positivt arv
med användardagarna och en bra
föreningstradition. Flera av styrelsemedlemmarna var med redan på den
tiden. Föreningen hade vid årsskiftet
44 kommuner som medlemmar.

Hur ofta träffas ni?
- Styrelsen ses en gång i månaden
på Teams. Vi har hittills inte träffats
live, men det kan blir verklighet nu
med släppta restriktioner. Det ser vi
fram emot!

Vad vill du säga till alla
som ännu inte är med i
föreningen?
- Bli medlem och var med och
påverka så att TopoDirekt blir det
verktyget vi vill ha och behöver! Att
vara medlem är ett bra sätt att utöka
sitt kontaktnät och byta erfarenheter
med kollegor i andra kommuner.
Dessutom brukar våra sammankomster, fysiska eller digitala, vara trevliga.

Har du något ytterligare
du vill tillägga?
- Jag hoppas på att fler medlemmar
hittar till vår Teamsgrupp! Länken
finns på förstasidan när man startar
TopoDirekt. Det går bra att kontakta
mig eller be någon kollega skriva i
gruppen om man inte har tillgång till
gruppen.

Vad har föreningen
genomfört?
- Vi har genomfört två omgångar
av användardagar 2021 och 2022 på
Teams med god uppslutning. 100–150
personer deltog utan problem. Vi har
även startat ett antal arbetsgrupper
där vi tillsammans med Fredrik Söderberg, produktansvarig för TopoDirekt, har kunnat påverka utvecklingen
av TopoDirekt. Vi har nyligen startat
nya grupper för BAL, 3D, HMK-kartografi och Verktyg&utveckling.

Kontakta Torbjörn Rost för
frågor och medlemsskap!
torbjorn.rost@ostersund.se
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