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Verksamhetsberättelse för 2012 

 

Föreningsstämma hölls den 22 mars 2012 hos B & M Systemutveckling i Uppsala med 13 

medlemmar närvarande. 

Vid verksamhetsårets utgång uppgick antalet betalande medlemmar till 24 st. B & M 

Systemutveckling AB och Metria har tillkommit som nya medlemmar, Geosigma AB och Metria 

har begärt utträde ur föreningen. 4 ansökningar om enskilt/särskilt medlemskap har beviljats under 

året. 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: Kent Romppala, Bjerking AB, Uppsala 

Övriga ledamöter: 

Tobias Viberg, Enköpings kommun (v ordf) 

Monica Beckholmen, Geosigma AB (sekreterare) 

Karin Ericsson, Lantmäteriet (kassör) 

Anton Willersten, Uppsala kommun 

Susanna Högberg González, Länsstyrelsen 

Styrelsesuppleanter: 

Kristina Martinelle, Uppsala kommun; Sveriges Geologisk Undersökning 

Karl-Johan Lindholm, Arkeologi och antik historia, Uppsala Universitet 

Som revisorer har verkat:  

 Tord Engström, Uppsala kyrkliga samfällighet 

Kennet Fredriksson, Lantmäteriet 

Som valberedning har verkat: 

 Mikael Schröder, Metria AB (sammankallande) 

 Mats Wiberg, Swedavia 

Under verksamhetsåret 2012 har styrelsen hållit ett konstituerande och åtta ordinarie sammanträden 

samt två telefonmöten. Protokollen finns upplagda på hemsidan 

Seminarier, konferenser och studiebesök 

Under 2012 har följande aktiviteter ägt rum 

    22 mars gästade vi B & M Systemutveckling i Fålhagen i samband med årsmötet. 

De berättade om sin verksamhet och visade exempel på hur man t ex stödjer 

kommunal verksamhet med uppläggning av färdrutter och GPS-loggning av for-

don. Antalet deltagare var 14 

    25 april bjöd Sveriges Geologiska Undersökning på After Work och presenterade 

”SGUs roll i den digitala planeringen”. Seminariet avslutades med buffé och 

mingel. Antalet deltagare var 24. 



    2-3 oktober arrangerade ULI GEOINFO-konferensen på SLU i Uppsala med temat 

Välfärdsteknologi. Föreningen deltog i organiserandet och genomförandet genom 

att deltaga i planeringen, en del logistik och som sessionsledare. 

    14 november uppmärksammades Internationella GIS-dagen genom ett After Work, 

Att arbeta med 3D-data, på Lantmäteriet. Seminariet avslutades med buffé och ett 

längre mingel. Antalet deltagare var 25. 

Form av medlemskap 
Föreningen har inlett en översyn av formerna för medlemskap. Uppsala universitet beta-

lar nu för ett medlemskap inkluderande alla intresserade institutioner liksom Uppsala 

kommun för ett medlemskap inkluderande alla olika förvaltningar. SLU är eget univer-

sitet och har eget medlemskap. 

 Föreningen har fått 4 enskilda medlemmar. 

Frågan om storleken på medlemsavgift för enskilt medlemskap tas upp till diskussion på 

årsstämman. 

Hemsidan 

Under 2012 har hemsidan www.GISiUppsalalan.se huvudsakligen sköts av Monica 

Beckholmen med stöd från Webbplatsen. e-postadressen info@GISiUppsalalan.se har 

använts för anmälningarna till arrangemangen under 2012. 

Medlemssidan är under omarbetning. Ett mail har gått ut till medlemmarna med förfrå-

gan om layout och information om respektive medlem. 

Informationskort 
Det dubbla visitkortet, stort som ett passer-/kreditkort med vår logga och information 

om föreningen (e-postadress, hemsida, ordförande och sekreterare, medlemskap, kost-

nad och plusgiro) har uppdaterats och nya har tryckts upp. 

Samarbete med andra GIS-föreningar 
Föreningen har deltagit i en första planering hos ULI av omtag av Strategis som ledde 

till ett möte under Kartdagarna 2012, samt bidrog till genomförandet av GEOINFO 

2012. 

Föreningen avstod från att engagera sig i GIS-dag i Mälardalen, som blev i Östergöt-

land, på grund av risken för kollision med GEOINFO och slutligen kollision med eget 

arrangemang på Internationella GIS-dagen. 

Föreningen har deltagit i ULIs årsmöte. 

Föreningens ekonomi 
Det ekonomiska utfallet redovisas separat i Resultat- och balansräkningen. Där redovi-

sas årets resultat med ett överskott på 2 661:20 kr. 

Föreningens tillgångar vid årets slut uppgick till 111 734,43 kr. 

Ansökan om befrielse från att lämna Särskild uppgift (deklaration) har beviljats t o m 

skatteår 2016 (dvs 2017). 
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