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Sid 1 (4) 

 

ÄRENDE 

Protokoll från årsstämma 2021 

 

 ____________________________________________________________________________________________________________  

GIS i Uppsala Län 
Postadress Lydia Haraldson Tel sekr: 018-727 46 88  Org.nr: 81 76 05-1459 
 c/o Uppsala kommun Tel ordf: 010-223 34 35  PG: 481 41 85-7 
 Verkstadsgatan 3b E-post: info@gisiuppsalalan.se    
                                753 23 Uppsala     

Besök oss gärna på webben 
www.GISiUppsalalan.se  

   

Datum 2021-03-23 14.00-15.00                        

 

Plats Digitalt via Skype 

Närvarande Louise Tränk, Länsstyrelsen 

 Monica Beckholmen, enskild medlem 

 Stina-Kajsa Andersson, Uppsala kommun 

 Anders Larsolle, Sveriges Lantbruksuniversitet 

 Sven Vasseur, Lantmäteriet 

 Daniel Morosini, Sweco 

 Cliff Sin Wai Lau, Enköpings kommun 

Karin Ericsson, enskild (tidigare Lantmäteriet) 

Rosanna Grytsan, student 

Adriana Berbesi-Stenfelt, Heby kommun 

Alexei Saris, Tierps kommun 

Elin Lind, student, SLU 

Frida Jonsson, student, SLU 

Md Ratin, student, SLU 

Märta Bergman, student, SLU 

Nuzat Naila Islam, student, SLU 

Emil Karlborg, student, SLU 

Per Låås, Institutet för språk och folkminnen  

Vojtech Kettner, student, SLU 

Zutautas Vaidutis, Sweco 

 Lydia Haraldson, Uppsala kommun 

 

 

1 § Stämmans öppnande 
Louise hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad. 

2 § Utlysning av stämman 
Kallelse har skickats ut till samtliga medlemmar, tillsammans med årsmöteshandlingar, 

via mail, den 1 mars och påminnelse den 19 mars. Årsstämman har även utlysts via 

GIS-föreningens hemsida.  

 

Beslut     

Stämman finner att kallelse till föreningsstämman har utlysts stadgeenligt.          

3 § Förteckning av närvarande medlemmar och eventuella fullmakter 
Antal deltagare är 21 personer enligt ovan. 

Det finns inga fullmakter som skall antecknas.                    
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  Sid 2 

4 § Val av ordförande och sekreterare för stämman 
Som ordförande föreslås Louise Tränk, Länsstyrelsen. 

Beslut 

Stämman bifaller förslaget. 

 

Som sekreterare föreslås Lydia Haraldson, Uppsala kommun. 

Beslut 

Stämman bifaller förslaget. 

5 § Val av två justeringsmän för stämman 
Som justeringsmän föreslås Stina-Kajsa Andersson, Uppsala kommun och Per Låås, 

Institutet för språk och folkminnen. 

 

Beslut 

Stämman bifaller förslaget.  

6 § Godkännande av dagordningen 
Beslut 

Stämman godkänner föreslagen dagordning. 

 

7 § Verksamhetsberättelse inkl. ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2020 
Louise gick igenom verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen för 

2020. 

8 § Revisorernas berättelse 
Revisorerna har inte fått tillgång till räkenskaperna i tillräckligt god tid för att fastställa 

revisorsberättelsen. 

9 § Fastställande av bokslut och beslut om vinst och förlust 
Beslut 

Stämman fastställer bokslut och beslut om vinst/förlust villkorat att revisorernas 

berättelse tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen och fastställande om vinst och bokslut 

stämmer överens. 

 

10 § Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 
Beslut 

Styrelsen får ansvarsfrihet förutsatt att revisorsberättelsen tillstyrker bokslutet och 

beslutet om vinst och förlust, senast före nästa årsstämma i mars 2022. 

11 § Inkomna motioner 
Inga inkomna motioner. 

12 § Val av ordförande i föreningen 
Som ordförande i föreningen föreslås Louise Tränk, Länsstyrelsen i Uppsala län 

(kvarstår 1 år). 

Beslut 

Stämman bifaller förslaget. 
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13 § Val av övriga styrelseledamöter i föreningen 
Som ordinarie ledamöter av styrelsen föreslår valberedningen följande personer: 

Sven Vasseur, Lantmäteriet – Omval 2 år 

Adriana Berbesi-Stenfelt, Heby kommun – Nyval 2 år 

Mathias Andersson, SKB – Omval 2 år 

Lydia Haraldson, Uppsala kommun – Nyval 2år 

Daniel Morosini, Sweco – Kvarstår 1 år 

 

Som suppleanter till styrelsen föreslår valberedningen förljande personer: 

Cliff Sin Wai Lau, Enköpings kommun – Omval 2 år 

Anders Larsolle, Sveriges Lantbruksuniversitet – Kvarstår 1 år 

Beslut 

Stämman bifaller förslaget. 

 

14 § Val av revisor och revisorssuppleant 
Som revisorer föreslår valberedningen följande: 

Per Lindblad, Enköpings kommun – Kvarstår 1 år 

Paul Padoan, Uppsala kommun – Nyval 2 år 

 

Som revisorsuppleant föreslår valberedningen följande: 

Örjan Mattsson, Uppsala kommun – Nyval 2 år. 

 

Beslut 

Stämman bifaller förslaget. 

15 § Val av två personer till valberedningen 
Stämman föreslår följande personer till valberedningen: 

Rosanna Grytsan, student (sammankallande) 

Alexei Saris, Tierps kommun 

Beslut 

Stämman bifaller förslaget. 

 

16 § Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgift och budget för 
        verksamhetsåret 2021  

Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2021 presenterades. 

 

Verksamhetsplanen:  

Angående förslag på teman önskades FME. 

Karin föreslår: 

Sprida kunskap kring vikten av rätt data i GPS:er och andra navigatorer. Underlaget 

som tas fram kräver ett enormt arbete som bör uppmärksammas, exempelvis på 

Internationella GIS-dagen. 
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Budget: Föreslagen budget ger ett överskott även i år. Pengar som sparas under året kan 

användas till längre studieresa 2022. 

 

Medlemsavgift: Styrelsen föreslår en sänkt medlemsavgift för 2021, pga av pandemin, 

till 1000 kr för organisationsmedlemskap, och 0 kr för personligt medlemskap. 

Beslut  

Stämman godkänner förslaget med en sänkt årsavgift till 1000 kr/år - budgeten 

korrigeras med motsvarande. 

 

17 § Övriga frågor 
Arkivmöjligheter hos folkrörelsearkivet diskuterades. I dagsläget håller länsstyrelsen 

med arkivplats, ekonomisk bokföring finns hos kassören. 

 

18 § Avslutande av stämman 
Louise tackar alla som deltagit, avslutar stämman och inbjöd de närvarande att vara med 

på de två föredragen av 2019 och 2020 års stipendiater.  

 

 

Mötet justeras digitalt av: 

 

 

 

 

 

Lydia Haraldson  Stina-Kajsa Andersson       Per Låås 

Mötessekreterare  Justeringsperson       Justeringsperson 

   

 

Årsstämman följdes av två föredrag av 2019 års stipendiat Rosanna Grytsan och 2020 års 

stipendiater som var ett grupparbete på SLU av Frida Jonsson, Md Ratin, Emil Karlborg, Märta 

Bergman, Nuzat Naila Islam och Vojtech Kettner. 

 

Bilagor som läggs till detta protokoll: 

 Kallelse 

 Dagordning 

 Närvarolista 

 Verksamhetsberättelse 2020 

 Resultat och balansräkning 2020 

 Revisionsberättelse 2020 

 Verksamhetsplan 2021 

 Förslag till budget 2021 

 Stipendiediplom för 2020 
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ÄRENDE 


Protokoll från årsstämma 2021 


 


 ____________________________________________________________________________________________________________  


GIS i Uppsala Län 
Postadress Lydia Haraldson Tel sekr: 018-727 46 88  Org.nr: 81 76 05-1459 
 c/o Uppsala kommun Tel ordf: 010-223 34 35  PG: 481 41 85-7 
 Verkstadsgatan 3b E-post: info@gisiuppsalalan.se    
                                753 23 Uppsala     


Besök oss gärna på webben 
www.GISiUppsalalan.se  


   


Datum 2021-03-23 14.00-15.00                        


 


Plats Digitalt via Skype 


Närvarande Louise Tränk, Länsstyrelsen 


 Monica Beckholmen, enskild medlem 


 Stina-Kajsa Andersson, Uppsala kommun 


 Anders Larsolle, Sveriges Lantbruksuniversitet 


 Sven Vasseur, Lantmäteriet 


 Daniel Morosini, Sweco 


 Cliff Sin Wai Lau, Enköpings kommun 


Karin Ericsson, enskild (tidigare Lantmäteriet) 


Rosanna Grytsan, student 


Adriana Berbesi-Stenfelt, Heby kommun 


Alexei Saris, Tierps kommun 


Elin Lind, student, SLU 


Frida Jonsson, student, SLU 


Md Ratin, student, SLU 


Märta Bergman, student, SLU 


Nuzat Naila Islam, student, SLU 


Emil Karlborg, student, SLU 


Per Låås, Institutet för språk och folkminnen  


Vojtech Kettner, student, SLU 


Zutautas Vaidutis, Sweco 


 Lydia Haraldson, Uppsala kommun 


 


 


1 § Stämmans öppnande 
Louise hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad. 


2 § Utlysning av stämman 
Kallelse har skickats ut till samtliga medlemmar, tillsammans med årsmöteshandlingar, 


via mail, den 1 mars och påminnelse den 19 mars. Årsstämman har även utlysts via 


GIS-föreningens hemsida.  


 


Beslut     


Stämman finner att kallelse till föreningsstämman har utlysts stadgeenligt.          


3 § Förteckning av närvarande medlemmar och eventuella fullmakter 
Antal deltagare är 21 personer enligt ovan. 


Det finns inga fullmakter som skall antecknas.                    
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4 § Val av ordförande och sekreterare för stämman 
Som ordförande föreslås Louise Tränk, Länsstyrelsen. 


Beslut 


Stämman bifaller förslaget. 


 


Som sekreterare föreslås Lydia Haraldson, Uppsala kommun. 


Beslut 


Stämman bifaller förslaget. 


5 § Val av två justeringsmän för stämman 
Som justeringsmän föreslås Stina-Kajsa Andersson, Uppsala kommun och Per Låås, 


Institutet för språk och folkminnen. 


 


Beslut 


Stämman bifaller förslaget.  


6 § Godkännande av dagordningen 
Beslut 


Stämman godkänner föreslagen dagordning. 


 


7 § Verksamhetsberättelse inkl. ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2020 
Louise gick igenom verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen för 


2020. 


8 § Revisorernas berättelse 
Revisorerna har inte fått tillgång till räkenskaperna i tillräckligt god tid för att fastställa 


revisorsberättelsen. 


9 § Fastställande av bokslut och beslut om vinst och förlust 
Beslut 


Stämman fastställer bokslut och beslut om vinst/förlust villkorat att revisorernas 


berättelse tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen och fastställande om vinst och bokslut 


stämmer överens. 


 


10 § Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 
Beslut 


Styrelsen får ansvarsfrihet förutsatt att revisorsberättelsen tillstyrker bokslutet och 


beslutet om vinst och förlust, senast före nästa årsstämma i mars 2022. 


11 § Inkomna motioner 
Inga inkomna motioner. 


12 § Val av ordförande i föreningen 
Som ordförande i föreningen föreslås Louise Tränk, Länsstyrelsen i Uppsala län 


(kvarstår 1 år). 


Beslut 


Stämman bifaller förslaget. 
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13 § Val av övriga styrelseledamöter i föreningen 
Som ordinarie ledamöter av styrelsen föreslår valberedningen följande personer: 


Sven Vasseur, Lantmäteriet – Omval 2 år 


Adriana Berbesi-Stenfelt, Heby kommun – Nyval 2 år 


Mathias Andersson, SKB – Omval 2 år 


Lydia Haraldson, Uppsala kommun – Nyval 2år 


Daniel Morosini, Sweco – Kvarstår 1 år 


 


Som suppleanter till styrelsen föreslår valberedningen förljande personer: 


Cliff Sin Wai Lau, Enköpings kommun – Omval 2 år 


Anders Larsolle, Sveriges Lantbruksuniversitet – Kvarstår 1 år 


Beslut 


Stämman bifaller förslaget. 


 


14 § Val av revisor och revisorssuppleant 
Som revisorer föreslår valberedningen följande: 


Per Lindblad, Enköpings kommun – Kvarstår 1 år 


Paul Padoan, Uppsala kommun – Nyval 2 år 


 


Som revisorsuppleant föreslår valberedningen följande: 


Örjan Mattsson, Uppsala kommun – Nyval 2 år. 


 


Beslut 


Stämman bifaller förslaget. 


15 § Val av två personer till valberedningen 
Stämman föreslår följande personer till valberedningen: 


Rosanna Grytsan, student (sammankallande) 


Alexei Saris, Tierps kommun 


Beslut 


Stämman bifaller förslaget. 


 


16 § Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgift och budget för 
        verksamhetsåret 2021  


Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2021 presenterades. 


 


Verksamhetsplanen:  


Angående förslag på teman önskades FME. 


Karin föreslår: 


Sprida kunskap kring vikten av rätt data i GPS:er och andra navigatorer. Underlaget 


som tas fram kräver ett enormt arbete som bör uppmärksammas, exempelvis på 


Internationella GIS-dagen. 
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Budget: Föreslagen budget ger ett överskott även i år. Pengar som sparas under året kan 


användas till längre studieresa 2022. 


 


Medlemsavgift: Styrelsen föreslår en sänkt medlemsavgift för 2021, pga av pandemin, 


till 1000 kr för organisationsmedlemskap, och 0 kr för personligt medlemskap. 


Beslut  


Stämman godkänner förslaget med en sänkt årsavgift till 1000 kr/år - budgeten 


korrigeras med motsvarande. 


 


17 § Övriga frågor 
Arkivmöjligheter hos folkrörelsearkivet diskuterades. I dagsläget håller länsstyrelsen 


med arkivplats, ekonomisk bokföring finns hos kassören. 


 


18 § Avslutande av stämman 
Louise tackar alla som deltagit, avslutar stämman och inbjöd de närvarande att vara med 


på de två föredragen av 2019 och 2020 års stipendiater.  


 


 


Mötet justeras digitalt av: 


 


 


 


 


 


Lydia Haraldson  Stina-Kajsa Andersson       Per Låås 


Mötessekreterare  Justeringsperson       Justeringsperson 


   


 


Årsstämman följdes av två föredrag av 2019 års stipendiat Rosanna Grytsan och 2020 års 


stipendiater som var ett grupparbete på SLU av Frida Jonsson, Md Ratin, Emil Karlborg, Märta 


Bergman, Nuzat Naila Islam och Vojtech Kettner. 


 


Bilagor som läggs till detta protokoll: 


 Kallelse 


 Dagordning 


 Närvarolista 


 Verksamhetsberättelse 2020 


 Resultat och balansräkning 2020 


 Revisionsberättelse 2020 


 Verksamhetsplan 2021 


 Förslag till budget 2021 


 Stipendiediplom för 2020 
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