Går det att lägga in detta så den täcker åtminstone 2 sidor? Det enda som inte ska med är lediga tjänster
längst ner på sidan!
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Den 36:e International Symposium on Remote
Sensing of Environment (ISRSE) arrangeras den
11-15 maj 2015 I Berlin, Tyskland. Huvudtemat för
symposiet är användningen av jordobservations
system och fjärranalys teknik. Läs mer på:
www.isrse36.org

Den 36:e International Symposium on Remote
Sensing of Environment (ISRSE) arrangeras den
11-15 maj 2015 I Berlin, Tyskland. Huvudtemat för
symposiet är användningen av jordobservations
system och fjärranalys teknik. Läs mer på:
FIG Working week hålls den 17-21 maj 2015 I Sofia,
www.isrse36.org
Bulgarien. Temat för veckan är “From the Wisdom of
the Ages to the Challenges of the Modern World”.
Läs mer på: www.fig.net/fig2015
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Läs mer om styrelsen och sektionerna på:
www.kartografiska.se/omks

Kartdagar 2016

Nästa års INSPIRE-konferens halls ihop med
Geospatial World Forum 25-29 maj i Lissabon,
Portugal. Läs mer på:
www.geospatialworldforum.org/
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Portugal.
Läs mer på:
www.geospatialworldforum.org/

De allra första Kartdagarna hölls i Gävle 1976
och i samband med 40-års jubileumet
återkommer Kartdagarna till Gävle den 26-28
april 2016.
Arrangemanget kommer att hållas på
Gavlerinken och mer information om detta
kommer senare, men boka in redan nu
datumen i era kalendrar.

Lokalavdelning i Gävle

EARSeL 2015 symposium hålls den 15-18 juni i
Stockholm. Under veckan arrangeras 2nd Workshop
on Temporal Analysis & 7th Workshop on Remote
Sensing of the Coastal Zone. Läs mer på:
www.earsel.org/symposia/2015-symposiumStockholm

Den sedan många år tillbaka vilande
lokalavdelningen kommer att återuppstå i
Gävle. Lennart Sjögren och Peter Wasström
har tagit initiativ till ett första möte som
kommer att hållas den 2 juni klockan 19. På
mötet kommer det att hållas information om
Kartdagar 2016 och även ett föredrag i ett
aktuellt ämne. Mer information kommer att
skickas till Kartografiskas medlemmar i Gävletrakten under maj månad.

Resestipendium 2015 till
Stefans Stenlunds minne
Lantmäteriet i samverkan med Esri Sverige,
Metria och NorrGIS utlyser 2015-års
stipendium till minne av Stefan Stenlunds
betydelsefulla och banbrytande insatser inom
GIS i Sverige.
Stefan Stenlund arbetade inom
Lantmäteriet/Metria i mer än 20 år och var en
riktig pionjär. Med sitt enorma engagemang
bidrog Stefan avsevärt till den positiva
utvecklingen inom ämnesområdet och
tekniken.
Stipendiet utgörs av en resa med uppehälle
och övriga kostnader för deltagande i ett
internationellt GIS-arrangemang.

Den 26:e General Assembly of the International
Union of Geodesy and Geophysics (IUGG) hålls
den 22 juni - 2 juli 2015 i Prag, Tjeckien. Temat är
“Earth and Environmental Sciences for Future
Generations”. Läs mer på:
www.iugg2015prague.com

Internationella kartografiska konferensen ICC 2015
hålls i Rio de Janeiro, Brasilien, den 23-28 augusti
2015. Temat för ICC 2015 är ”Maps Connecting the
World”.

Stipendiet riktar sig till dig som är GIS-verksam Mer information om ICC 2015 finns att läsa på:
http://www.icc2015.org/
i Sverige och har ett starkt engagemang och
kreativa idéer. Låt fler upptäcka och utvecklas
inom GIS genom att dela med dig av dina
idéer, din kunskap och din entusiasm till andra!
Läs mer på om stipendiet på:
www.kartografiska.se/omks/stipendier

International Map Year
Den internationella kartans år - International
Map Year (IMY) - är ett världsomspännande
firande av kartor och deras unika roll i vår

ISPRS Geospatial Week 2015 hålls i La Grande
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