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Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2009 

Föreningsstämma  

Föreningsstämma hölls den 10 mars 2009 hos Bjerking AB, Uppsala med 10 

medlemmar närvarande. 

Stämman beslutade följande: 

 

För verksamhetsåret 2009 skall medlemsavgiften vara oförändrad 1000 kr för 

organisation och 200 kr för särskilt medlemskap för enskild person. 

Styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter och två suppleanter. 

Avgående styrelse beviljades ansvarsfrihet. 

Val av styrelse för verksamhetsåret 2009 

Mikael Schröder, Länsstyrelsen i Uppsala Län, nyval på två år som ordförande. 

Till övriga ledamöter av styrelsen valdes: 

Monica Beckholmen, Geosigma AB, kvarstår ett år på sitt mandat 

Nihad Hodzic, Håbo kommun, kvarstår ett år på sitt mandat  

Karin Ericsson, Lantmäteriet, nyval på två år 

Anton Willersten, Uppsala kommun, omval på två år 

Nina Eriksson, Enköpings kommun, omval på två år. 

 

Till styrelsesuppleant valdes: 

Jan Amcoff, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet, kvarstår ett år på sitt 

mandat (ersattes med Karl-Johan Lindholm, Arkeologiska institutionen, Uppsala 

universitet fr o m 2009-10-15). 

Jonas Lind, Bjerking AB, omval på två år. Jonas Lind har enligt uppgift avslutat sin 

anställning på Bjerking under hösten och platsen har därefter varit vakant. 

Val av övriga funktionärer i föreningen 

Till revisorer valdes Stig Sahlén Uppsala kommun (omval) och Åke Bendz, Uppsala 

kommun, (omval), båda på ett år. 

Till revisorsuppleant valdes Tord Engström, Uppsala kyrkliga samfällighet, nyval ett år. 



Till valberedning valdes Kennet Fredriksson, Lantmäteriet, sammankallande, nyval på 

ett år. Eftersom det saknades förslag på ytterligare en person uppdrogs år styrelsen att 

utse en person att ingå i valberedningen. Efter uppdrag har Kent Romppala utsetts att 

ingå i valberedningen.  

Antal medlemmar 

Vid verksamhetsårets utgång uppgick antalet betalande medlemmar oförändrat till 23 

stycken. 

Styrelsens sammanträden 

Under verksamhetsåret 2009 har styrelsen hållit sex ordinarie sammanträden och ett 

telefonmöte. Det första sammanträdet efter årsmötet utgjorde även konstituerande 

sammanträde. 

Seminarier 

Under 2009 har hållits två seminarier 

 2009-03-10 hölls ett GIS-seminarium hos Bjerking AB, i Uppsala i samband med 

årsmötet. Temat för seminariet var ”MÄT & GIS - från ax till limpa...” 

Konsulter från Bjerking AB presenterade verksamhetsnytta med hjälp av GIS. Fle-

ra olika kyrkliga samfälligheter och församlingar har tagit hjälp av Bjerking från 

fältinmätning, upprättande av gravkartor och till sist en GIS-lösning för planering 

och skötsel av mark-, media- och gravvårdsfrågor på sina kyrkogårdar och begrav-

ningsplatser. Antalet deltagare var ca 30. 

 2009-12-08 hölls ett GIS-seminarium på Uppsala konsert och kongress under titeln 

”GIS-buffé – Vad händer?” Vid konferensen deltog drygt 20-talet personer inkl fö-

redragshållarna.    

 

ULl 

Föreningen har deltagit i 3 möten i Stockholm som ULI arrangerat med GIS-

föreningarna i landet. 

 

Fria geodata 

Föreningen har startat arbetet med ett upprop om Fria geodata, vilket i samarbete med 

riksdagsledamot lett till en motion i riksdagen.  

 

Inventering av GIS-miljöer och GIS-användning i länet 

Föreningen har i samarbete med GIS-föreningen i Västmanland arbetat fram ett web-

formulär för en inventering av användandet av GIS i länet. 

 

Hemsidan 

Arbetet har initierats för att under 2010 flytta över hemsidan till ny plattform och ge den 

en fräschare utformning med stöd av Catharina Hansson på Idé & Kommunikation. 

 

IT-gymnasiet 
Kontakterna med IT-gymnasiet har fördjupats under året, med ett flertal kontakter, halva 

utbildnings- och seminariedagar och stöd till ett IT-projekt i samband med besök från 

utlandet. 



 

Föreningens ekonomi 
 

Det ekonomiska utfallet redovisas separat. Där redovisas årets resultat med ett över-

skott om 12 413 kr. Styrelsen har beslutat ge bidrag till IT-gymnasiet för 2009 som 

kommer att betalas ut först under 2010.    

 

Föreningen hade vid årets slut ca 109 350 kr i kassan.   

 

  

Ur verksamhetsplanen för 2009 

Det planerade arbetet med att ta fram ny broschyr och utställningsmaterial om 

föreningen har inte utförts utan planeras som pdf-filer för utskrift via den nya hemsidan.  
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Karl-Johan Lindholm (adjungerad på Jan Amcoffs plats fr o m 2009-10-15) 

 


