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Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse för 2013
Föreningsstämma hölls den 14 mars 2013 på Länsstyrelsen i Uppsala med 9 medlemmar
närvarande.
Vid verksamhetsårets utgång uppgick antalet betalande medlemmar till 20 st. VA-utveckling AB
har tillkommit som ny medlem. Fyra stycken ansökningar om enskilt/särskilt medlemskap har
beviljats under året. Medlemsavgiften har varit oförändrat 1000 kr för organisation och 0 kr för
särskilt medlemskap för enskild person.
Styrelsen har bestått av sex ordinarie ledamöter och två suppleanter.
Ordförande: Kent Romppala, Bjerking AB, Uppsala/VA-utveckling AB
Övriga ledamöter:
Susanna Högberg González, Länsstyrelsen (v ordf)
Monica Beckholmen, Geosigma AB (sekreterare)
Karin Ericsson, Lantmäteriet (kassör)
Anton Willersten, Uppsala kommun
Jenny Ampiala, Tierps kommun
Styrelsesuppleanter:
Kristina Martinelle, Uppsala kommun; Sveriges Geologisk Undersökning
Kim von Hackwitz, Arkeologi och antik historia, Uppsala Universitet, t o m juni, därefter
vakant

Som revisorer har verkat:
Tord Engström, Uppsala kyrkliga samfällighet
Kennet Fredriksson, Lantmäteriet/Sigtuna kommun
Bo Ore, Enköpings kommun (suppleant)

Som valberedning har verkat:
Tobias Viberg, Enköpings kommun (sammankallande)

Under verksamhetsåret 2013 har styrelsen hållit ett konstituerande möte på telefon och åtta ordinarie
sammanträden samt ett telefonmöte. Protokollen finns upplagda på hemsidan
Seminarier, konferenser och studiebesök
Under 2013 har följande aktiviteter ägt rum


14 mars gästade vi Länsstyrelsen för ett after-work om Geodatatjänster-Aktuella
geodata snabbt i samband med årsmötet. Lantmäteriet och SGU berättade om sina
tjänster och hur man får tillgång till deras data. Sen fick vi en användardemonstration från Härjedalen. Seminariet avslutades med buffé och mingel. Antalet deltagare var 14.



8-9 april reste vi till Gävle på en lunch-till-lunchresa, där vi gästade Gävle kommun, hade samkväm och middag och, dag 2, besökte Lantmäteriet. Ett mycket
välmatat program. Antalet deltagare var 14.



4 och 12 juni deltog Gisföreningen i Uppsala län tillsammans med GISS vid seminarier om Geodatasamverkan i offentlig vardag anordnat av Lantmäteriet och Trafikverket. Antalet deltagare var c 30 repektive c 50.



29 augusti besökte vi Teknik & Service på Uppsala kommun för ett after-work om
MBK-verksamhet i Uppland. Antalet deltagare var 25.

 I samband med Internationella GIS-dagen hölls ett seminarium på SGU följt av
middag om Ledningskollen tillsammans med Kartografiska Sällskapet den 14 november och 20 november deltog vi i Internationella GIS-dagen på Uppsala universitet. Antalet deltagare från GIS i Uppsala var 10 repektive knappa tiotalet.
 Under året inleddes arbetet inför föreningens 15-årsjubileum med genomgång av
föreningens historia, kontakter med tidigare företrädare för föreningen och jubileumslokal och restauratör.
Medlemskap
Kommuner och Universitet betalar medlemsavgift för en medlemsorganisation och behandlas som sådan vid resor och kostnadskrävande arrangemang (2 deltagare per organisation deltar kostnadsfritt; gäller ej after-work, men t ex jubileumsmiddagen). Enskild
ledamot deltar utan kostnad i after-work men betalar självkostnadspris vid kostnadskrävande arrangemang.
För tillträde till föreningens aktiviteter för praktikanter gäller, att studieorganisatören
kan söka medlemskap. För enskild person kan enskilt medlemskap sökas.
Hemsidan
Under 2013 har hemsidan www.GISiUppsalalan.se skötts av Monica Beckholmen med
stöd från Webbplatsen. e-postadressen info@GISiUppsalalan.se har använts för anmälningarna till arrangemangen under 2013.
Samarbete med andra föreningar
Föreningen har deltagit i samarrangemang med Kartografiska Sällskapet. Föreningarna
förmedlar inbjudan till sina aktiviteter till varandras medlemmar.
Stipendium
En ansökan från mellanstadiet i Västerängsskolan i Håbo har bifallits.
Föreningens ekonomi
Det ekonomiska utfallet redovisas separat i Resultat- och balansräkningen. Där redovisas årets resultat med ett underskott på 35 868,50 kr.
Föreningens tillgångar vid årets slut uppgick till 75 865,93 kr.
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