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Verksamhetsberättelse för 2020 

Föreningsstämma hölls på SLU i Uppsala den 19 mars 2020 med 13 medlemmar; 5 var fysiskt 

närvarande och 8 deltog på SKYPE via länk. 

Vid verksamhetsårets utgång uppgick antalet betalande medlemmar till 18st. Inga nya 

organisationer har blivit medlemmar, fyra nya enskilda medlemmar har tillkommit. 

Medlemsavgiften för organisation var 1500 kr och avgiften för särskilt medlemskap för enskild 

person 0 kr. 

Styrelsen har bestått av sex ordinarie ledamöter och två suppleanter. 

Ordförande: Louise Tränk, Länsstyrelsen 

Övriga ledamöter: 

Monica Beckholmen, enskild medlem (sekreterare) 

Mathias Andersson, Uppsala kommun (kassör) 

Sven Vasseur, Lantmäteriet 

Stina-Kajsa Andersson, Uppsala kommun 

Daniel Morosini, Sweco 

Styrelsesuppleanter: 

Anders Larsolle, SLU i Uppsala 

Cliff Sin Wai Lau, Enköpings kommun 

Som revisorer har verkat:  

 Per Lindblad, Enköpings kommun  

Örjan Mattsson, Uppsala kommun 

Kent Romppala, KartLogik AB, har varit revisorssuppleant 

Som valberedning har verkat: 

 Karin Ericsson, enskild medlem (sammankallande) 

 Rosanna Grytsan, student, Lunds universitet 

Före årsstämman 2020 hölls två fysiska styrelsemöten, då ledamöter deltog även via SKYPE-

uppkoppling, samt ett SKYPE-möte. Fr o m mars har alla (8) styrelsemötena genomförts via 

SKYPE. 

Seminarier, konferenser och studiebesök 

Under 2020 har följande aktiviteter ägt rum, samtliga digitala: 

 4 juni, GIS i pandemiarbete och annan kris. Antal deltagare var 20. 

 1 september, GIS i pandemiarbete och annan kris. Antal deltagare var 22. 

 6 oktober, Digital samhällsbyggnadsprocess. Antal deltagare var 32.  

5 november, GIS i pandemiarbete och annan kris. Antal deltagare var 6. 

18 november, Internationella GIS-dagen gavs GIS i Uppsala läns medlemmar möjlighet 

att koppla upp sig mot UpGIS och Uppsala universitets biblioteks seminariedag. 

 



Ett afterwork, GIS i kommunens tjänst, samt presentationen av 2019 års stipendium i 

samband med årsstämman på SLU, under tidigt covid-19-skede, fick ställas in. En 

presentation av Uppsala kommuns arbete med ArcGIS Urban hölls istället på seminariet 

den 6 oktober. 

En arbetsgrupp tillsattes för en halvdag med Q-gis, som planerades för maj 2020. Denna 

har sedan skjutits fram allteftersom och planeras genomföras digitalt i modererad form 

under tidigt 2021. 

En Studieresa till Forsmark har skjutits på framtiden.  

Medlemskap 
Föreningen fick inga nya medlemsorganisationer under året och inbetald medlemsavgift 

saknas från några. Fyra nya enskilda medlemmar har beviljats enskilt medlemskap: Paul 

Padoan, Ronnie Utter, Helena Ringmar och Sara Green. 

Frågor har kommit upp om vad vårt medlemskap i Geoforum omfattar för GIS-

föreningen och för den enskilde medlemmen i medlemsorganisation i GIS i Uppsala län 

(deltagande i Geoforums workshops och seminarier för medlemspris). 

Hemsidan 

Under 2020 har hemsidan www.GISiUppsalalan.se skötts av Monica Beckholmen.  

e-postadressen info@GISiUppsalalan.se har använts för inbjudningar och anmälningar 

till arrangemang under 2020. För de digitala arrangemangen har anmälan gjorts till 

länkdistributör eller har de varit öppna med länk i inbjudan och på hemsidan.  

Digitalt arkiv 
Föreningens fysiska arkiv finns på Länsstyrelsen. 

Diskussioner har förts om ett virtuellt arkiv som hela styrelsen kan nå och ha tillgång 

till, där man kan dela material. Kostnaden för ett digitalt arkiv hos Webbplatsen har inte 

gått att precisera ännu och har därför inte kommit till stånd. 

Samarbete med andra föreningar 
GIS i pandemiarbete och annan kris genomfördes med deltagare från systerföreningar 

runt Mälaren och myndigheter.   

Internationella GIS-dagen 2020 genomfördes genom att ge medlemmar möjlighet att 

deltaga i universitetens digitala seminariedag. 

Stipendium 
2019 års stipendiemottagare, Rushana Murtazina, tillkännagavs vid årsstämman och har 

senare erhållit diplom och stipendium. Presentationen av det belönade arbetet Impact of 

population growth to the natural resources around lake Victoria, Africa i ett föredrag 

har fått anstå tills ett fysiskt arrangemang kan genomföras. 

Föreningens ekonomi 
Det ekonomiska utfallet redovisas separat i Resultat- och balansräkningen. Där redovi-

sas årets resultat med ett överskott på 10 804,10 kr. 

Föreningens tillgångar vid årets slut uppgick till 28 629,10 kr. 
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