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Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2008 
 
Föreningsstämma  

Föreningsstämma hölls den 31 mars 2008 på Länsstyrelsen, Uppsala med 7 medlemmar 
närvarande. 

Stämman beslutade följande: 
 
För verksamhetsåret 2008 skall medlemsavgiften vara oförändrad 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. Inga styrelsearvoden utgår. 

Avgående styrelse beviljades ansvarsfrihet. 

Val av styrelse för verksamhetsåret 2008 

Fredrik Meurman, Länsstyrelsen i Uppsala Län, omval på ett år som ordförande. 

Till övriga ledamöter av styrelsen valdes: 

Monica Beckholmen, Geosigma AB, nyval på två år  

Nihad Dodzic, Håbo kommun, nyval på två år 

Lars Envall, Lantmäteriet, kvarstår ett år på sitt mandat 

Anton Willersten, Uppsala kommun, kvarstår ett år på sitt mandat  

Nina Eriksson, Enköpings kommun, kvarstår ett år på sitt mandat. 
 
Till styrelsesuppleant valdes: 

Jan Amcoff, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet, nyval på två år 

Jonas Lind, Bjerking AB, kvarstår ett år på sitt mandat. 

 

Val av övriga funktionärer i föreningen 

Till revisorer valdes Stig Sahlén Uppsala kommun (omval) och Åke Bendz, Uppsala 
kommun, (nyval), båda på ett år. 

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



Till valberedning valdes Lydia Haraldson, Uppsala kommun, sammankallande, omval 
på ett år. Eftersom det saknades förslag på ytterligare en person uppdrogs år styrelsen 
att utse en person att ingå i valberedningen. 

Antal medlemmar 
Vid verksamhetsårets utgång uppgick antalet betalande medlemmar till 26 stycken, en 
minskning med en sedan föregående år. 

Styrelsens sammanträden 
Under verksamhetsåret 2008 har styrelsen hållit tre ordinarie sammanträden.  
Det första sammanträdet efter årsmötet utgjorde även konstituerande sammanträde. 

Seminarium 
Under 2008 har hållits två seminarier 

• 2008-01-23 hölls ett GIS-seminarium på Fagerudd, Enköping,tillsammans med 
GIS i Västmanland. Temat för seminariet var  ”GIS i planeringen”. Antalet delta-
gare var ca 50. 

• 2008-10-28 anordnades ”Mälarregionens kartdag” på Aros Congress Center i Väs-
terås. Det var ett samarrangemang för Kartografiska Sällskapet och GIS-
föreningarna i Södermanland, Uppsala och Västmanlands län. Temat för konferen-
sen var ”Kris- och samhällsplanering” med fokus på Mälarregionen, bl a över-
svämningsrisker med anledning av klimatförändringar. Det var ett späckat pro-
gram med 15 föredrag som genomfördes i två parallella sessioner. I samband med 
konferensen var också en mindre utställning med anledning av ”Kartans År”.  Vid 
konferensen deltog ca 150 personer inkl föredragshållarna.    

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

 

Fältdag  
• Tillsammans med GIS i Västmanland anordnades en ”fältdag” 2008-05-21  med 

inriktning på miljö- och naturvårdsfrågor. Länsstyrelsen i Västmanland informera-
de om sin verksamhet beträffande förorenad mark och naturvård, varefter naturre-
servatet Kråksten strax sydost om Fagersta besöktes. Mårten Berglind från läns-
styrelsen guidade oss runt i reservatet och informerade om naturvärdena där och 
hur man arbetat med att skapa reservatet. GIS- och GPS-teknik är självklara 
hjälpmedel i detta arbete.  

 

GIS i Skolan 
Föreningen har under hösten 2008 haft kontakter med IT-gymnasiet i Uppsala om att få 
in GIS i undervisningen. Kontakterna kommer att fortsätta under 2009. 

 

 

 

 



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. 

Föreningens ekonomi 
 
Det ekonomiska utfallet redovisas separat. Där redovisas årets resultat med ett under-
skott om 6203 kr.     
 
Föreningen hade vid årets slut ca 97000 kr i kassan.   

 
  

Ur verksamhetsplanen för 2007 
Det planerade arbetet med att ta fram ny broschyr och utställningsmaterial om 
föreningen har inte utförts. Det föreslås bli en uppgift för 2009. 

 

 

Fredrik Meurman   Monica Beckholmen  
     

 

Lars Envall    Nihad Hodzic 
     

 

Anton Willersten   Nina Eriksson 

 

 

Jan Amcoff    Jonas Lind 
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