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Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse för 2010
Föreningsstämma
Föreningsstämma hölls den 23 mars 2010 på Länsstyrelsen, Uppsala med 12
medlemmar närvarande.
Stämman beslutade följande:
För verksamhetsåret 2010 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.
Stadgeändringar §4 Medlemskap, vid utträde ska medlem skriftligt före 30 september ha
meddelat styrelsen inför kommande år, och §9 Styrelse, styrelsen ska ha minst två
suppleanter och styrelsen avgör om styrelseledamot ska kvarstå vid byte av arbetsgivare.
Val av styrelse för verksamhetsåret 2010
Mikael Schröder, Länsstyrelsen i Uppsala Län, kvarstår ett år på sitt mandat som
ordförande.
Till övriga ledamöter av styrelsen valdes:
Monica Beckholmen, Geosigma AB, omval på två år
Nihad Hodzic, Håbo kommun, omval på två år
Karin Ericsson, 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:
Karl-Johan Lindholm, Arkeologi och antik historia, Uppsala Universitet, nyval på två år.
Kent Romppala, Bjerking AB nyval på ett år (ersätter Jonas Lind som avgått).
(Tobias Viberg, Enköpings kommun, ersätter när Nina Eriksson har förhinder).
Val av övriga funktionärer i föreningen
Till revisorer valdes Åke Bendz, Uppsala kommun, omval på ett år och Tord Engström,
Uppsala kyrkliga samfällighet, nyval på ett år.
____________________________________________________________________________________________________________

Till revisorsuppleant valdes Stig Sahlén, Uppsala kommun, nyval på ett år.
Till valberedning valdes Kennet Fredriksson, Lantmäteriet, sammankallande, omval på
ett år och Bo Ore, Enköpings kommun, nyval på ett år .
Antal medlemmar
Vid verksamhetsårets utgång uppgick antalet betalande medlemmar till 24 st. SVA har
gått ur föreningen medan Heby kommun och Vectura har tillkommit
Styrelsens sammanträden
Under verksamhetsåret 2010 har styrelsen hållit sju ordinarie sammanträden och fyra
telefonmöten. Efter årsmötet hölls ett kort konstituerande möte.
Seminarier, konferenser och studiebesök
Under 2010 har följande aktiviteter ägt rum




23 mars hölls ett GIS-seminarium på Länsstyrelsen i Uppsala i samband med årsmötet. Temat för seminariet var ”100 minuter GIS”, 10 korta 10 minutersföredrag
om GIS-verksamhet i Uppsala län. Antalet deltagare var ca 25.
10-11 november arrangerade ULI GEOINFO-konferensen på Uppsala Konsert och
Kongress och föreningen deltog i organiserandet och genomförandet
21-22 september deltog ett antal föreningsmedlemmar i GIS-föreningen i Västmanlands läns studieresa till SMHI och Linköpings kommun.

Uli
Föreningen har deltagit i 3 möten som Uli arrangerat med GIS-föreningarna i landet.
Fria geodata
Föreningens arbete för Fria geodata, ledde till att detta var ett inslag på GEOINFO och
att det skrivits ytterligare en motion till riksdagen.
Inventering av GIS-miljöer och GIS-användning i länet
Föreningen har i samarbete med GIS-föreningen i Västmanland arbetat fram ett webformulär för en inventering av användandet av GIS i länet som går ut i början på 2011.
Hemsidan
Under 2010 har hemsidan flyttats över till ny plattform och fått en frächare utformning
med stöd av Catharina Hansson på Idé & Kommunikation. Föreningen har fått en ny
domänadress www.GISiUppsalalan.se och e-postadress info@GISiUppsalalan.se.
Mapping Party
Föreningen har under året planerat ett friluftsseminarium för att bidraga med karteringen
av något lämpligt objekt, att genomföras efter snösäsongen.
IT-gymnasiet
Projektet på IT-gymnasiet blev inte avrapporterat då det väntade besöket från Tjeckien
uteblev på grund av det isländska askmolnet och att eleverna därefter slutade skolan.
Det ekonomiska stödet uteblev därmed. Elever inbjöds att besöka GEOINFO.
Ett liknande projekt planeras på Rosendahlsgymnasiet.

Samarbete med andra GIS-föreningar
GIS-föreningen i Uppsala län har under året haft samarbete med GIS-föreningen i
Västmanlands län genom framtagandet av Inventeringsenkäten och möjlighet att följa
med på deras studieresa till SMHI och Linköpings kommun.
Ett samarbete med GISS i Stockholms län har föreslagits men en träff har inte kommit
till stånd.
Föreningens medlemmar har också erhållit inbjudningar till arrangemang av Södermanlands och Jämtlands län.
Föreningens ekonomi
Det ekonomiska utfallet redovisas separat i Resultat- och balansräkningen. Där redovisas årets resultat med ett underskott om 5 408:50 kr. Det budgeterade underskottet på
18 000:- innehöll framtagning av en informationsbroschyr.
Föreningens tillgångar vid årets slut uppgick till 103 949.73.
Ur verksamhetsplanen för 2010
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
och ett lite kontaktkort i visitkortsstorlek ska tas fram under 2011.
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