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Uppsala Iän ARENDE
Protokoll från årsstä mma 2017

I)atum

PIats

Närvarande

20t7-03-15

Bjerking AB, Uppsala

Kristina Martinelle, SGU
Monica Beckholmen
Karin Ericsson
Mathias Andersson, Bjerking AB
Asmah Ismaal, Länsstyrelsen
Sven Vasseur, Lantmäteriet
Tord Engström, Uppsala kyrkogårdar
Ö4an Mattsson, Uppsala kommun
Lennart Berg, Bjerking AB
Gustav Berglund, Bjerking AB

1 § Stämmans öppnande

Kristina Martinelle hälsar alla välkomna och forklarar årets slämma öppnad.

2 § Utlysning av stämman.

Kallelse skickades ut med e-post det22 februari 2017 och sämman har aviserats
närmare ett år på hemsidan. Handlingarna har funnits tillgängliga på hemsidan sedan 3

mars.

Beslut
Stämman finner att kallelse tillårssfiimman har skett stadgeenligt.

3 § Förteckning av närvarande och fullmakter.

Antal deltagare iir l0 personer enligt ovan.
Inga fullmakter foreligger som skall fortecknas.

4 § Val av ordförande och sekreterare för stämman.

Som ordforande foreslås Kristina Martinelle, SGU.

Beslut
Stämman bifaller forslaget.

Som sekreterare foreslås Monica Beckholmen, enskild ledamot.

Beslut
Stämman bifaller forslaget.

5 § Val av två justeringsmän.

Som justeringsmän foreslås Ö4an Mattsson, Uppsala kommun och Sven Vasseur,
Lantmäteriet.

Beslut
Stämman bifaller forslagen.
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6 § Godkännande av dagordning.

Beslut
Stämman godkänner foreslagen dagordning.

7 § Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.

Verksamhetsberättelsen for verksamhetsåret 20 i 6 samt den ekonomiska redovisningen
återges i kort resumö av Monica Beckholmen.

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

8 § Revisorernas berättelse.

Revisorernas berättelse for verksamhetsåret 2016 uppläses Av Tord Engström och läggs
till handlingarna.

I § Fastställande av bokslut och beslut om vinsUförlust

Bokslutet fastställs och forlustenpä2 284:- tas på löpande räkning.

10 § Styrelsens ansvarsfrihet.

Revisorerna foreslår ansvarsfrihet for styrelsen lor verksamhetsåret 2016.

Beslut
Stämman bifaller forslaget.

11 § lnkomna motioner.

lnga motioner har inkommit.

12 § Val av ordförande i föreningen.

Som ordforande i foreningen foreslås Kristina Martinelle, SGU, som sitter kvar på sitt
mandat ett år.

Beslut
Stämman bifaller forslaget.

13 § Val av övriga styrelseledamöter i föreningen.

Som ordinarie ledamöter av styrelsen foreslår valberedningen foljande personer:

Nyval på två år av Mathias Andersson, Bjerking AB
Omval på två år av Jenny Ampiala, Tierps kommun
Omval på två år av Sven Vasseur, Lantmäteriet
Monica Beckholmen, kvarstår ett år på sitt mandat.
Susana Högberg Gonzälez, Länsstyrelsen i Uppsalaldn, kvarstår ett år på sitt mandat.

Som suppleanter till styrelsen foreslår valberedningen foljande personer:

Nyval av på tvä är av Anton Willersten, Uppsala kommun
Tomas Thierfelder, SLU, kvarstår ett år på sitt mandat.

Beslut
Stämman bifaller forslagen.

14 § Val av revisorer och revisorssuppleant.

S om revi sorer ftire slår valb eredningen lolj ande :
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Omval på två år av Tord Engström Uppsala kyrkogårdar
Fyllnadsval efter Göran Adelsköld, SLU på ett är, Per Lindblad, Enköpings kommun.

Nyval på två år av Kent Romppala, VA-utveckling AB, som revisorssuppleant.

Beslut
Stämman bifaller forslagen.

15 § Val av valberedning

Stämman foreslår foljande personer till valberedning:

Karin Erics son, enskild medlem, sammankallande.
Tobias Viberg, Enköpings kommun.

Då Tobias inte hade möjlighet attnåwara ffir Karin i uppdrag att kontakta Tobias. Om
Tobias avböjer får styrelsen i uppdrag att söka ytterligare valberedare

Beslut
Stämman bifaller forslagen.

16 § Fastställande av eventuella styrelsearvoden.

Inga styrelsearvoden utgår.

Beslut
S tämman bifaller forslagen.

17 § Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgift och budget för
verksamhetsåret 2017.

Verksamhetsplan och budget for verksamhetsåret 2017 foredras. Styrelsen foreslår
oforändrad medlemsavglft på 1200 kr for organisationsmedlemskap och 0 kr for
medlemskap ftir enskild person.

Beslut
Stiimman godkänner forslagen.

18 § övriga frågor

Inga frågor att behandla.

19 § Mötets avslutande

Kristina Martinelle tackar de närvarande och forklarar årsstämman avslutad.

Justeras:

llru,,^Tbnl,t-ho t ...--
Monica Beckholmen
Mötessekreterare

Efter avslutade stämmoforhandlingar och presenterade Kristina 2016 års GlS-stipendium

till Tom Fledderus

ftir sitt arbete Creating a usable web GIS for non-expert users

Justeringsman
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" Stipendiaten har med sitt examensarbete arbetatmot samma mål som GIS i Upps alalän;att främja

och underlätta användandet av lokalbunden och geografisk information!

Till detta protokoll biläggs foljande handlingar:
Kalle1se
Dagordning
Närvarolista
Verksamhetsberättelse 20 I 6

Resultat- och balansrälcri ng 20 | 6

Revisionsberättelse 20 I 6

Verksamhetsplan20lT
Förslag till budget 2017
Stipendiediplom for 20 I 6


