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Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse för 2018
Föreningsstämma hölls på SGU i Uppsala den 15 mars 2018 med 10 medlemmar närvarande.
Vid verksamhetsårets utgång uppgick antalet betalande medlemmar till 21st. Tre nya enskilda
medlemmar har tillkommit: Institutet för Språk- och folkminnen samt GIS-kvalitet AB.
Medlemsavgiften för organisation var 1200 kr och avgiften för särskilt medlemskap för enskild
person 0 kr.
Styrelsen har bestått av sex ordinarie ledamöter och två suppleanter.
Ordförande: Kristina Martinelle, Sveriges Geologisk Undersökning
Övriga ledamöter:
Monica Beckholmen, (sekreterare)
Mathias Andersson, Bjerking AB,(kassör)
Sven Vasseur, Lantmäteriet
Jenny Ampiala, Tierps kommun
Louise Tränk, Länsstyrelsen, ersatte Susanna Högberg González, fr o m september
Styrelsesuppleanter:
Stina-Kajsa Andersson, Uppsala kommun
Anders Larsolle, SLU i Uppsala

Som revisorer har verkat:
Tord Engström, Uppsala kyrkliga samfällighet
Per Lindblad, Enköpings kommun

Kent Romppala, KartLogik AB, har varit revisorssuppleant
Som valberedning har verkat:
Karin Ericsson, enskild medlem (sammankallande)
Tobias Viberg, Enköpings kommun

Under kalenderåret 2018 har styrelsen hållit sju ordinarie sammanträden, samt två SKYPE-möten.
Protokollen finns efter GDPR-diskussioner inte längre upplagda på hemsidan.
Seminarier, konferenser och studiebesök
Under 2018 har följande aktiviteter ägt rum


15 mars SGU – Drönare, SGU, Uppsala. Antal deltagare var 22.



19-20 april, studieresa till Helsingfors, 12 deltagare.



5 september, hos Bjerking AB, Uppsala, 23 deltagare.

Medlemskap
Föreningen har två nya medlemsorganisationer: GIS-Kvalitet i Norden AB samt Institutet för språk- och folkminnen. Nya enskilda medlemmar som tillkommit är; Joakim
Rehnström, Martin Sigge, Erik Borén.
18 maj gick mail ut till medlemmarna om GDPR, att genom medlemskapet i GISföreningen i Uppsala län får de information om våra evenemang och information från

andra GIS-föreningar vidarebefordras. För detta och för fakturering av medlemsorganisationerna har kassören adresser och sekreteraren mailadresser. Vill man avprenumerera
sig från mailadressen kan man skicka ett mail till info-adressen eller sekreteraren. Ingen
har avanmält sig. Nya medlemmar godkänner i och med inträde.
Styrelsemedlemmar och valberedning svarar årligen på ett mail om att de godkänner att
deras namn, arbetsplats, telefonnummer och maillänk finns på hemsidan.
Hemsidan
Under 2018 har hemsidan www.GISiUppsalalan.se skötts av Monica Beckholmen.
e-postadressen info@GISiUppsalalan.se har använts för inbjudningar och anmälningar
till arrangemangen under 2018.
Samarbete med andra föreningar
Ingen tog upp stafettpinnen att arrangera Internationella GIS-dagen 2018. Föreningens
medlemmar var välkomna att deltaga i UpGIS arrangemang på Ekonomikum i Uppsala,
3 föreningsmedlemmar deltog.
Stipendium
2016 års stipendiemottagare, Tom Fledderus, erhöll sitt diplom vid årsstämman och presenterade det belönade arbetet i ett föredrag.
Stipendietexten på hemsidan har setts över och datum för ansökan av stipendiet har flyttats fram till 31 januari. Utlysningen av stipendiet gjordes bl a på Internationella GISdagen.
Studieresa 2018
En studieresa till Helsingfors genomfördes 19-20 april 2018, där vi först besökte statsmätningskontoret och bjöds på frukost och information om hur Helsingfors använder
GIS, Helsinki Infoshare och Spatineo. Efter lunch togs vi emot på Lantmäteriverket och
hörde om KMTK och OSKARI.
Resan företogs med flyg till Helsingfors i arla morgonstunden och återresan med spårvagn och finlandsbåt.
Föreningens ekonomi
Det ekonomiska utfallet redovisas separat i Resultat- och balansräkningen. Där redovisas årets resultat med ett underskott på 19091,30 kr.
Föreningens tillgångar vid årets slut uppgick 7272,63 kr.
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