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Verksamhetsberättelse 2017 

 

   

Verksamhetsberättelse för 2017 

 

Föreningsstämma hölls hos Bjerking AB i Uppsala den 15 mars 2017 med 10 medlemmar 

närvarande. 

Vid verksamhetsårets utgång uppgick antalet betalande medlemmar till 19st. En ny enskild medlem 

har tillkommit. Societas Archaeologica Upsaliensis – SAU, Sweco, UNT, och Upplands Energi har 

lämnat föreningen. 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: 

Susanna Högberg González, Länsstyrelsen (v ordf), under utlandsvistelse fram till augusti ersatt 

med Asmah Ismaal, Länsstyrelsen, adjungerad 

Monica Beckholmen, (sekreterare) 

Mathias Andersson, Bjerking AB,(kassör) 

Sven Vasseur, Lantmäteriet 

Jenny Ampiala, Tierps kommun 

Styrelsesuppleanter: 

Anton Willersten, Uppsala kommun 

Tomas Thierfelder, SLU i Uppsala 

Som revisorer har verkat:  

 Tord Engström, Uppsala kyrkliga samfällighet 

Per Lindblad, Enköpings kommun 

Kent Romppala, VA-utveckling har varit revisorssuppleant 

Som valberedning har verkat: 

 Karin Ericsson, enskild medlem (sammankallande) 

 Tobias Viberg, Enköpings kommun 

Under kalenderåret 2017 har styrelsen hållit ett konstituerande möte i samband med årsstämman, sju 

ordinarie sammanträden, samt tre arbetsmöten och tre SKYPE-möten. Protokollen finns upplagda 

på hemsidan. 

Ändring av säte 
Föreningens säte har ändrats hos föreningsregistret/patent-och registreringsverket till 

SGU, c/o Kristina Martinelle, Box 670, 751 28 Uppsala. 

Kassörskapet 
 Under slutet av 2016 uppstod problem att utföra utbetalningar på plusgirot. 

Under 2017 tog det mycket lång tid innan överföring av kassörskapet till ny kassör 

kunde genomföras hos Nordea med påverkan på större delen av verksamhetsåret 2017, 

bl a på medlemsfaktureringen. Detta spiller över in på 2018 års bokföring och hantering 

av medlemskap. 



Seminarier, konferenser och studiebesök 

Under 2017 har följande aktiviteter ägt rum 

    15 mars Uppsala kommun – GIS-strategi, hos Bjerking AB, Uppsala. Antal delta-

gare var 15. 

    15 november Internationella GIS-dagen, Enköping, 54 deltagare. 

Medlemskap 
En ny enskild medlem har tillkommit. Pga problem med plusgirot har medlemfakture-

ringen inte fungerat optimalt. 

Hemsidan 

Under 2017 har hemsidan www.GISiUppsalalan.se skötts av Monica Beckholmen.  

e-postadressen info@GISiUppsalalan.se har använts för anmälningarna till arrange-

mangen under 2017. 

Samarbete med andra föreningar 
Föreningen tog upp stafettpinnen från GIS i Västmanland och arrangerade Internation-

ella GIS-dagen 2017 på Kompassen i Enköping för deltagare från en utökad Mälardals-

region. Föreningarna förmedlar inbjudan till sina After Work till Kartografiska Säll-

skapet. 

Stipendium 
2016 års stipendiemottagare offentliggjordes på årsstämman. Föredraget har inte kom-

mit till stånd under 2017, men vi ser fram emot detta under stämman 2018. 

Då inga nomineringar inkommit under 2017 och utdelningen av 2016 års stipendium 

ännu inte ägt rum vilar stipendiet 2017. 

Studieresa 2018 
En studieresa till Helsingfors sköts på till i april 2018. Kontakter med Finland har tagits 

under året och ett reseprogram har tagits fram. 

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

sas årets resultat med ett underskott på 10 490,50 kr. 

Föreningens tillgångar vid årets slut uppgick 26 363,93.  
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