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Kartdagar 2014

Bjurälven, där han varit med och karterat
grottorna invid Bjurälven.

Kartdagarna hålls 18–20 mars i
Jönköping på Elmia.
Vi kan nu med glädje presentera programmet
till Kartdagarna och den finns publicerad på
såväl www.kartdagar.se som www.kartografiska.se.
Anmälningsmöjligheten till Kartdagarna har
öppnats och länken till anmälan hittar ni på
www.kartdagar.se.
Programmet ser i korthet ut så här:
Tisdagen 18 mars
Är en förkonferensdag som börjar vid 13-tiden då utställningen öppnas. På tisdagen
kommer även att hållas två seminarier om
Geodata i 3D och fyra workshops som handlar bl.a. om GIS-för samordnare, hur du bli
GIS-hjälte i din organisation samt om karteringsmetoder i grunda vatten. Under eftermiddagen hålls även Kartografiskas populära
årsmöte. Dagen avslutas med Öppet hus i utställningshallen tillsammans med en lättsammare underhållning av Mia Isakssons Trio.
Under kvällen håller även Mats Fröjdenlund
från Sveriges speleologförbund ett föredrag
om ett karterings-projekt under extrema förhållanden och en bildvisning från expedition

Onsdagen 19 mars
Dagen invigs med ett föredrag av Rolf
Atterling från Missing People Sweden, som
handlar om ”Hur GIS faktiskt kan rädda
liv!”. Därefter följer olika ämnes-seminarier
och workshops. På kvällen hålls sedan den
högtidliga banketten där det förutom god
mat och dryck kommer att bjudas på ett uppträdande med Daniel Lindström tillsammans
med hans sexmannaband och färgstarka tjejgruppen Three D.
Torsdagen den 20 mars
Ämnesseminarierna och workshopen fortsätter tillsammans med mässbesöken.
Avslutningen för Kartdagarna görs i samband med avslutnings-sessionen som innehåller ett föredrag med Jonas Söderström
från Kornet. Jonas är informations-arkitekt,
användningsspecialist och författare till
”Jävla skitsystem”, som har benämnts
som Årets bästa svenska bok om IT. Ämnet
på Jonas föredrag är ”Sverige kan bli världsledande på digital design”. Sedan följer den
sedvanliga prisutdelningen och Kartdagarna
avslutas vid 16-tiden.
Hjärtligt välkomna till Kartdagar 2014!

Kartografiska Sällskapet på Facebook

Gilla gärna oss på Facebook. Håll er uppdaterade om aktuella händelser på
Kartografiska Sällskapet Facebook.
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