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FÖRENINGEN GIS I UPPSALA LÄN
1 § NAMN
Föreningens namn är GIS i Uppsala län, där GIS står för Geografiska
informationssystem.
2 § VERKSAMHET
Föreningen är en ideell förening för organisationer och enskilda personer inom
näringsliv, offentlig förvaltning och utbildningsväsendet mm som är intresserade av
verksamhet inom området GIS. Föreningen skall verka för att främja uppbyggnad och
användning av landskapsinformation med Uppsala län som sitt verksamhetsområde.
Med landskapsinformation menas all geografisk lägesbunden information.
Föreningen bedriver inte projekt som hör hemma inom medlemmarnas ordinarie
verksamhet.
3 § SYFTE
Föreningens syfte är att sprida information till medlemmarna och verka för en
rationell och nyttig uppbyggnad av databaser och användning av
landskapsinformation i samhället.
Föreningen skall för att uppnå sina syften bland annat:
•
•
•
•
•
•

arrangera återkommande informationsträffar där tillfälle ges för
erfarenhetsutbyte och diskussioner mellan medlemmarna.
bidra till medlemmarnas omvärldsorientering/bevakning genom studiebesök
utanför medlemskretsen och inbjuda gästföreläsare.
informera om tillgången till geografisk information i samhället.
stimulera utvecklingsprojekt i samverkan mellan olika aktörer.
verka för att framtagna standards används i all produktion av databaser.
informera om och initiera kurser och konferenser inom GIS-verksamheten.

4 § MEDLEMSKAP
Medlemskap står öppet för alla myndigheter, organisationer, företag och juridisk
person mm. som har sin verksamhet inom Uppsala län. Skilda förvaltningar eller
avdelningar inom en organisation kan äga eget medlemskap. Även intressenter
utanför Uppsala län kan vinna inträde om detta är viktigt för föreningen.
Enskilda personer kan erhålla särskilt medlemskap.
Medlemskap erhålls genom att betala årsavgift
Medlemskap börjar att gälla från och med att årsavgift är erlagd
Medlem som önskar utträde ur föreningen ska meddela styrelsen detta skriftligt före
30 september under innevarande år för utträde under nästkommande år.

5 § MEDLEMSAVGIFTER
Årsavgiften avser kalenderår och fastställs vid föreningens årsmöte.
6 § FÖRENINGSSTÄMMA
Föreningsstämman är föreningens högsta organ och består av samtliga medlemmar.
Årlig föreningsstämma skall hållas före mars månads utgång.
Kallelse med förslag till dagordning och verksamhetsberättelse innefattande
årsräkenskaper, förslag till budget, valberedningens förslag och förslag i frågor av
stor vikt för föreningen skall utsändas senast tre veckor före stämman.
Motioner till årlig föreningsstämma skall var styrelsen tillhanda senast 14 dagar före
den årliga föreningsstämman.
Extra föreningsstämma kan anordnas när styrelsen så beslutar samt när minst 1/3 av
antalet medlemmar så begär. Kallelse till extra föreningsstämma skall sändas ut
minst två veckor före den extra föreningsstämman. Kallelsen skall ange de frågor
som skall behandlas. Andra frågor får inte tas upp.
Protokoll skall föras vid föreningsstämma.
7 § RÖSTRÄTT, BESLUT VID FÖRENINGSSTÄMMA
Rösträtt vid föreningsstämma tillkommer varje närvarande medlem som erlagt
medlemsavgift och som har registrerats som medlem.
Rösträtt kan utövas av ombud med skriftlig fullmakt.
Varje medlem har en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller
den mening som biträds av mötesordföranden. Vid val skall dock lotten fälla utslag.
Särskilt medlemskap ger ej rösträtt.
Beslut om stadgeändring fattas med 2/3 majoritet. Beslut om föreningens upplösning
skall för att vara giltigt, fattas på två på varandra följande föreningsstämmor, varvid
det vid varje tillfälle krävs minst 2/3 majoritet.
8 § ÅRLIG FÖRENINGSSTÄMMA
Vid årlig föreningsstämma behandlas följande frågor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fråga om stämmans stadgeenliga utlysning.
Upprop och förteckning av fullmakter.
Val av ordförande och sekreterare för stämman.
Val av två justeringsmän.
Godkännande av dagordningen för mötet.
Verksamhetsberättelse inkl ekonomisk redovisning.
Revisorernas berättelse.
Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen för kommande verksamhetsår.
Val av ordförande i föreningen.
Val av övriga ledamöter i styrelsen.
Val av revisorer.

•
•
•
•
•
•

Val av valberedning.
Fastställande av medlemsavgifter.
Fastställande av eventuella ändringar i föreningens stadgar.
Eventuella styrelsearvoden.
Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret.
Övriga frågor

9 § STYRELSE
Styrelsen skall bestå av minst tre och högst sex ledamöter samt minst två
suppleanter. Mandatperioden är två år för ordförande och övriga ledamöter av
styrelsen. Ledamöterna skall väljas med saxade mandat. Vid årlig föreningsstämma
väljs ordförande, och övriga styrelseledamöter. Styrelsen utser inom sig övriga
styrelseposter och funktioner.
I händelse att en styrelsemedlem (gäller även suppleanter) byter arbetsgivare under
pågående mandatperiod har styrelsen till uppgift att avgöra om vederbörandes
styrelseuppdrag kan kvarstå utifrån följande:
•

•

Styrelsemedlemmen är själv villig att fortsätta sitt arbete i föreningen
o

Styrelsemedlemmen har från sin nya arbetsgivare mandat att fortsätta sitt
arbete i föreningen och den nya arbetsgivaren verkar inom regionen och
är/blir medlem i föreningen.

o

Styrelsemedlemmen vill fortsätta sitt arbete i föreningen som privat medlem.

Det är önskvärt med balans i styrelsen mellan offentlig och privat sektor samt
mellan olika typer av organisationer/medlemmar.

Styrelsen har mandat att adjungera medlem vid behov.
Styrelsen sammanträder vid behov på kallelse från ordföranden dock minst två
gånger per år.
Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Beslut fattas med enkel majoritet. Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.
Protokoll skall föras vid styrelsemöte.
Styrelsen beslutar om firmatecknare.
Styrelsen skall särskilt tillse att:
•
•
•
•

föreningsstämmornas beslut genomförs
medlemsregister förs
förslag till verksamhetsplan och budget tas fram inför årsmötet
verksamhetsberättelse och årsräkenskaper tas fram.

10 § VALBEREDNING
Årlig föreningsstämma utser en valberedning bestående av två personer. En ledamot
i valberedningen utses till sammankallande. Valberedningens förslag avges till
styrelsen i god tid före årlig föreningsstämman.
11 § FINANSIERING
Föreningens verksamhet finansieras i första hand genom årliga medlemsavgifter. För
särskilda insatser kan finansieringen ske genom bidrag eller avgifter.
12 § RÄKENSKAPSÅR, VERKSAMHETSÅR
Föreningens räkenskapsår och verksamhetsår omfattar ett kalenderår. Med
mandatperiod avses tiden från årlig föreningsstämma till nästa årliga
föreningsstämma.
13 § REVISORER
Årlig föreningsstämma väljer två revisorer och en suppleant för att granska
föreningens förvaltning och räkenskaper. Revisionsberättelsen skall lämnas till
styrelsen i god tid före årlig föreningsstämma.
14 § LIKVIDATION
Beslutar föreningsstämma att föreningen skall upplösas skall föreningens eventuella
överskott fördelas mellan medlemmarna med ledning av de årsavgifter som erlagts
det år som föreningen upplöses.
Föreningsstämma kan också besluta att överföra medel till annan organisation som
kan driva sådan verksamhet, som gagnar föreningens ändamål. För ett sådant beslut
krävs dels 2/3 majoritet för förfarandet, dels 2/3 majoritet för godkännande av
mottagare.
Icke utnyttjande bidragsmedel för särskilda ändamål återgår till bidragsgivaren.

