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zinrN»r

Uppsala län

Protokoll från årsstämma 2020

Datum

2020-43-19

Plats

SLU, Loftet, Uppsala

Närvarande

Monica Beckholmen, enskild medlem
Mathias Andersson, Uppsala kommun
Anders Larsolle, SLU
Ö4an Mattson, Uppsala kommun
Ulrika Hagblom, Uppsala kommun
Lydia Haraldson, Uppsala kommun, SKYPE; borla under § 14
Maan Shamoon, Uppsala kommun, SKYPE
Karin Ericsson, enskild medlem, SKYPE
Daniel Morosini, SWECO, SKYPE
Alexei Saris, Tierps kommun, SKYPE
Sven Vasseur, Lantmäteriet, SKYPE
Paul Padoan, SKYPE
Cliff Lau, trnköpings kommun, SKYPE

1§

Stämmans öppnande
Aaders Larsolle hälsar alla välkomna och forklarar årets stämma öppnad.

2 § Utlysning av stämman.
Kallelse skickades ut med e-post den27 februari 202A och stämman har aviserats
närmare ett år på hemsidan. Styrelsens del av handlingarna har fimnits tillgängliga på
hemsidan sedan 27 februart; fullständiga handlingar sedan 10 mars.
Pga risk for smittspridning

i samhället av Covid-19

ges

möjlighet att deltagavia

SKYPE.
Beslut
Stämman finner att kallelse till årsstämman har skett stadgeenligt.

3 § Förteckning av närvarande och fullmakter.
Antal deltagare är 13 personer, varav 5 fysiskt på Loftet och övriga på länk enligt ovan.
Inga fullmakter fiireligger som skall fortecknas.

4 § Val av ordförande och sekreterare för stämman.
Som ordforande foreslås Anders Larsolle, SLU.

Beslut
Stämman bifaller fiirslaget.
Som sekreterare öreslås Monica Beckholmen, enskild medlem.

Beslut
Stämman bifaller forslaget.

5 § Val av två justeringsmän.
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Som justeringsmän foreslås

Ulrika Hagblom och Lydia Haraldson, båda Uppsai
kommun, kompletterat med Ö{an Mattsson, Uppsala kommun, då Lydia tappade
kontakten under mötet.
Beslut
Stämman bifaller forslagen.

6 § Godkännande av dagordning.
Beslzfi
Stämman godkiinner foreslagen dagordning.

7 § Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.
Verksamhetsberättelsen fiir verksamhetsåret 2019 gås igenom av Monica Beckholmen
och den ekonomiska redovisningen av Mathias Andersson.

Beslut
Stämman godkänner verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen och
lägger dem till handlingarna.

8 § Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse for verksamhetsåret 20i9 uppläses av Örjan Mattsson och läggs
handlingarna.
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§ Fastställande av bokslut oeh beslut om vinsUförlust
Bokslutet fastställs och vinsten pä11 502:71 tas på löpande räkning.

10 § Styrelsens ansvarsfrihet.
Revisorerna foreslår ansvarsfrihet for styrelsen

ör

verksamhet säret 2A19.

Beslut
Stämman bifaller forslaget.

11 § lnkomna motioner.
Inga motioner har inkommit.

12 § Val av ordförande i föreningen.
Som ordforande

i foreningen

foreslås Louise Tränk, Länsstyreisen, nyval

pä2 är.

Beslut
Stämman bifaller forslaget.

13 § Val av övriga styrelseledamöter i föreningen.
Som ordinarie ledamöter av styrelsen foreslår valberedningen foljande personer:

Monica Beckholmen, enskild medlem, omval pä tv ä är.
Mathias Andersson, Bjerking AB, kvarstår ett år på sitt mandat.
Sven Vasseur, Lantmäteriet, kvarstår ett år på sitt mandat.
Stina-Kajsa Andersson, Uppsala kommun, kvarstår ett år på sitt mandat.
Daniel Morosini, Sweco, nyval på två år.
Som suppleanter trll styrelsen foresiår valberedningen foljande personer:

Anders Larso1le, SLU, omval pätvä är.
Clilf Sin Wai Lau, Enköpings kommun kvarstår ett år på sitt mandat.
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Beslut
Stämman bifaller forslagen.

14 § Val av revisorer och revisorssuppleant.
S om revisorer fijreslår valberedningen ftilj ande :
Per Lindblad, Enkopings kommun, omval påtvå år.
Orjan Mattsson, Uppsala kommun, kvarstår ett år på sitt mandat.

Kent Romppala,KartLogik AB, kvarstår ett årpå sitt mandat
Beslut
S tämman bifaller forslagen.

15 § Val av valberedning
Sittande valberedning önskar inte sitta kvar varfor styrelsen f;ir i uppdrag altta fram två
valberedare inör stämmao 2027.

Beslut
Stämman ger styrelsen i uppdrag atttaframtvå namn på valberedare infor stämman
2021.

16 § Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgift och budget för
verksamhetsåret 20?,0.
Verksamhetsplan och budget flor verksamhetsåret 2020 presenteras. Styrelsen foreslår
oforändrad medlemsavgift på 1500 kr for organisationsmedlemskap och 0 kr ör
medlemskap for enskild person.

Beslut
Stämman godkänner forslaget.
18 § Övriga frågor

Lyfts att rådande situation i samhället kan komma att främja framtagande av digitala
lösningar och fbreslås att styrelsen tittar på detta.
19 § Mötets avslutande
Anders Larsolle tackar de närvarande och forklarar årsstämman avslutad.
Justeras:

Monica Beckholmen Ulrika

'*il***,[**,Wffi:,m..,
Hagbft6m
Lydia Haraldso

Mötessekreterare Justeringsman Justeringsman

Justeringsman

Stämmoforhandlingarna genomftirdes med deltagare på länk pga risken fiir smittspridning i
samhället av Covid-19. After Work med foredrag, och Rushana Murtazinas presentation av sitt
arbete, som belönas med 2019 års stipendium, skjuts på framtiden.

Till

detta protokoll biläggs ftiljande handlingar:

Kallelse
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Dagordning
Närvarolista
Yerksaruhetsberiittelse 2 0 I 9
Resultat- och balansräkrrtng 20 1 9
Revisionsborättelse 20 I
Valberadninge.ns f örslag 2020
Yerlrsanrhetspl an 202A
Frirslag till budget 202O
Slipeadiediplom för 201 9
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