
 
 

Region Sydost – Blekinge, Kalmar, Kronoberg 
 

INBJUDAN till Årsmöte och Föredrag 
Torsdag 1 mars 2012, kl 18.30 – ca 20 

Plats: Ateljén, Hus C, Plan 5, Blekinge Tekniska Högskola, Avd. för Fysisk Planering, 
Valhallavägen 1, Karlskrona 

  
 
 
 
F Ö R E D R A G 

Det koloniala arvet och framtiden –  
planeringens roll i Kenya och Singapore 
Föredrag av Susana Pesce (Gisprocess AB) och  
Eric Markus (Blekinge Tekniska Högskola)  
 
Både Kenya och Singapore blev självständiga stater på 1960-talet efter en lång period som brittiska 
kolonier och har sedan självständigheten utvecklats i olika riktning. Föredragshållarna presenterar 
och diskuterar hur planering och styrning av markanvändning utvecklats i dessa två länder. Hur stort 
är det koloniala arvet i planeringssystemen? Vilken roll och status har planering idag? Hur ser man 
på framtiden – och vilken betydelse har styrning av markanvändning för landets framtida utveckling? 
Presentationen följs av en öppen diskussion. 
 
Susana Pesce är konsult och VD för GISPROCESS AB. Hon har arbetat som strategisk rådgivare i 
markanvändning och  land administration till Ministry of Lands i Kenya 2010- 2011 i ett Sida-
finansierat program för landreform i landet. 
 
Eric Markus är universitetsadjunkt vid Blekinge Tekniska Högskola. Han har undervisat i bl a 
planering och fastighetsvetenskap som STINT Visiting Fellow vid National University of Singapore. 
 
 
 
 
Föredraget är kostnadsfritt och föregås av fika samt årsmöte för FFS Sydost dit alla – medlemmar 
såväl som icke-medlemmar – är välkomna. Dagordning för årsmötet bifogas. 
 
Föreningen bjuder alla som anmäler deltagande senast 24 februari på smörgås och fika.  
Anmäl dig per e-post till susana@gisprocess.com.   
 
Styrelsen i FFS Sydost 
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FFS Sydost årsmöte 2012-03-01 
 

Dagordning 
      
1. Årsmötets öppnande 
2. Frågan om mötets behöriga utlysande 
3. Godkänna dagordningen 
4. Val av ordförande för mötet 
5. Val av sekreterare för mötet 
6. Val av justerare och rösträknare för mötet 
7. Styrelsens berättelse 
8. Val av ordförande för kommande verksamhetsperiod 
9. Val av styrelse för kommande verksamhetsperiod 
10. Val av valberedning för kommande verksamhetsperiod 
11. Information om föreningens Linkedingrupp 
12. Föreningens kommande aktiviteter och samarbete med FFS Region Syd 
13. Diskussion personligt medlemskap i FFS istället för organisationer som är medlemmar 
14. Övriga frågor 
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