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Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse för 2011
Föreningsstämma hölls den 23 mars 2011 hos Swedavia vid Arlanda flygplats med 11 medlemmar
närvarande.
Vid verksamhetsårets utgång uppgick antalet betalande medlemmar till 23 st. SLU har gått ur
föreningen. Medlemsavgiften har varit oförändrat 1000 kr för organisation och 200 kr för särskilt
medlemskap för enskild person.
Styrelsen har bestått av sex ordinarie ledamöter och två suppleanter.
Ordförande: Mikael Schröder, Länsstyrelsen Uppsala län; Metria
Övriga ledamöter:
Tobias Viberg, Enköpings kommun (v.ordf.)
Monica Beckholmen, Geosigma AB (sekreterare)
Karin Ericsson, Lantmäteriet (kassör)
Anton Willersten, Uppsala kommun
Kent Romppala, Bjerking AB
Styrelsesuppleanter:
Mats Wiberg, Swedavia
Karl-Johan Lindholm, Arkeologi och antik historia, Uppsala Universitet
Adjungerad under hösten Susanna Högberg Gonzalez, Länsstyrelsen

Som revisorer har verkat:
Åke Bendz, Uppsala kommun
Tord Engström, Uppsala kyrkliga samfällighet

Som valberedning har verkat:
Kennet Fredriksson, Lantmäteriet
Bo Ore, Enköpings kommun

Under verksamhetsåret 2011 har styrelsen hållit åtta ordinarie sammanträden och ett telefonmöte.
Protokollen finns upplagda på hemsidan
Seminarier, konferenser och studiebesök
Under 2011 har följande aktiviteter ägt rum


23 mars berättade Swedavia och Luftfartsverket om aktiviteterna på Arlanda, i
samband med årsmötet. Antalet deltagare var 15.



18 maj genomfördes ett Mapping Party i Enköping i samarbete med GISföreningen i Västmanlands län. Antalet deltagare var 14.
Workshopen hölls hos Enköpings kommun, med teori och praktik, varvid promenad- och cykelstråk
runt kommunhuset gicks och cyklades upp. Därefter redigerades spåren för att införas i Open-Street
Mapkartan. Mycket lyckat!

____________________________________________________________________________________________________________



29 september bjöd Lantmäteriet på After Work. Antalet deltagare var ca 15.
På ett seminarium om Geodatasamverkan 29 september informerade Lantmäteriet om Avtal och
Teknik, följt av en god och mycket riklig buffé.



3-5 oktober arrangerade Uli GeoInfo-konferensen på Uppsala Konsert och Kongress och föreningen deltog i organiserandet och genomförandet



16 november uppmärksammades Internationella GIS-dagen på SLU, Uppsala, med
en presentation av olika aktuella projekt i länet. UpGIS stod som värdar i nya lokaler Antalet deltagare var 35.

Föreningen har deltagit vid ett möte som ULI arrangerat med GIS-föreningarna i landet.
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. En sammanställning av svaren presenterades på årsmötet 2011 och finns som ett excel-ark. En uppföljningsrunda
planeras.
Hemsidan
Under 2011 har hemsidan www.GISiUppsalalan.se huvudsakligen skötts av styrelsen
med stöd av Catharina Hansson på Idé & Kommunikation. Den nya e-postadressen
info@GISiUppsalalan.se har använts för anmälningarna till arrangemangen under
2011.
Informationskort
Ett dubbelt visitkort stort som ett passer/kreditkort togs farm till After Work med vår
logga och information om föreningen – epostadress, hemsida, ordförande och sekreterare, medlemskap, kostnad och plusgiro.
Arkiv
Arbetet med att samla föreningens handlingar på ett ställe har inletts. Framkom att GISföreningen i Uppsala län bildades 15 februari 1999.
Samarbete med andra GIS-föreningar
GIS-föreningen i Uppsala län har under året haft samarbete med GIS-föreningen i
Västmanlands län genom Inventeringsenkäten och Mapping Party.
Föreningen har deltagit i ett inledande möte om planering av Regional GIS-dag 2012
med GIS-föreningarna i Östergötland, Södermanland och Västmanland samt Kartografiska sällskapet.
Uli har gjort förfrågan om samarbete med omtag av Strategis och GeoInfo 2012.
Föreningens ekonomi
Det ekonomiska utfallet redovisas separat i Resultat- och balansräkningen. Där redovisas årets resultat med ett överskott på 5 123:50 kr.
Föreningens tillgångar vid årets slut uppgick till 109 073,23 kr.
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