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Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007 
 
Föreningsstämma  

Föreningsstämma hölls den 29 mars 2007 på Länsstyrelsen, Uppsala med 6 medlemmar 
närvarande. 

Stämman beslutade följande: 
 
För verksamhetsåret 2007 skall medlemsavgiften vara 1000 kr för organisation och 200 
kr för särskilt medlemskap för enskild person. 

Styrelsen skall bestå av 6 ordinarie ledamöter och två suppleanter. 

Reseersättning kan utbetalas för resor i samband med styrelsemöten och möten med 
övriga GIS-föreningar. 

Avgående styrelse beviljades ansvarsfrihet. 

Ett stipendium om 5000 kr till en GIS-intresserad skolklass i grundskola eller 
gymnasium inom länet skall utlysas. 

Val av styrelse för verksamhetsåret 2007 

Fredrik Meurman, Länsstyrelsen i Uppsala Län, kvarstår ett år på sitt mandat som  
ordförande. 

Till övriga ledamöter av styrelsen valdes: 

Nina Eriksson, Enköpings kommun, omval på två år.  

Lars Envall, Lantmäteriet, omval på två år. 

Jonas Lundin, Enköpings kommun, nyval på två år. 

Anton Willersten, Uppsala kommun, nyval på två år.  

Stefan Svanström, Tierps kommun, kvarstår ett år på sitt mandat. 
 
Till styrelsesuppleant valdes: 

Jonas Lind, Bjerking AB, nyval på två år. 



Åsa Bruun, Håbo kommun, kvarstår ett år på sitt mandat. 

Val av övriga funktionärer i föreningen 

Till revisorer valdes Stig Sahlén Uppsala kommun och Rune Haulin, båda omval ett år. 

Till revisorsuppleant valdes Lennart Andersson, Björklinge Energi, omval ett år. 

Till valberedning valdes Göran Adelsköld, SLU. Senare har valberedningen 
kompletterats med Lydia Haraldson, Uppsala kommun. Båda nyval på ett år. 

Antal medlemmar 
Vid verksamhetsårets utgång uppgick antalet betalande medlemmar till 27 stycken, en 
minskning med två sedan föregående år. 

Styrelsens sammanträden 
Under verksamhetsåret 2007 har styrelsen hållit fyra ordinarie sammanträden.  
Det första sammanträdet efter årsmötet utgjorde även konstituerande sammanträde. 

Seminarium 
Inget seminarium har hållits under 2007. Det planerade seminariet har senarelagts till 
2008-01-23.  

Föreningens medlemmar har haft möjlighet att delta i grannföreningarnas GIS-
seminarier till förmånligt pris. 

Samverkan med andra GIS-föreningar 
Föreningen har deltagit genom Jonas Lind vid regional SamGIS-träff med grannlänens 
GIS-föreningar (i S,T,U och X-län) i Garpenberg 2007-09-12—13. Inriktningen på 
mötet var framförallt erfarenhetsutbyte och diskussion om samverkansfrågor. Det var 
totalt 10 deltagare. Resultatet var givande och en ny träff planeras 2009 med GIS i 
Västmanland som värd. 

Hemsidan 
Jonas Lind har under året fått WEB-utbildning hos ULI med syfte att i fortsättningen 
ajourhålla föreningens hemsida.   
  

Stipendium till skolklass 
Stipendiet om 5000 kr som år 2006 tilldelades läraren Elisabeth Lindblom och hennes 
klass i år 6 vid Stenhagenskolan i Uppsala användes till studiebesök vid 
Lantmäteriverket i Gävle. 

Stöd till medlems deltagande i evangemang 
Styrelsen har beslutat att erbjuda ekonomiskt stöd till två olika medlemar i Gis-
föreningen för deltagande i Kartdagarna 2008 och Geoinfo 2008. Föreningen bekostar 
deltagaravgiften på högst 4000 per evangemang. 



Ur verksamhetsplanen för 2007 
En planerad fältdag tillsammans med föreningen GIS i Västmanland om bl a 
tillämpning av GIS för länsstyrelsens arbete med ärenden om förorenad mark och 
naturvård fick ställas in på grund av för få anmälningar. Nytt försök kommer att göras 
under våren 2008. 

Det planerade GIS-seminariet har senarelagts till 2008-01-23. 

 

Fredrik Meurman   Nina Eriksson  
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Anton Willersten   Jonas Lind 

 

 

Åsa Bruun 
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