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ÅRSSTÄMMA 2015
Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse för 2014
Föreningsstämma hölls i samband med 15-årsjububileumet den 28 mars 2014 på Slottet i Uppsala
med 15 medlemmar närvarande.
Vid verksamhetsårets utgång uppgick antalet betalande medlemmar till 20 st. Gisgruppen har
tillkommit som ny medlem. Fyra stycken ansökningar om enskilt/särskilt medlemskap har beviljats
under året. Medlemsavgiften har varit oförändrat 1000 kr för organisation och 0 kr för särskilt
medlemskap för enskild person.
Styrelsen har bestått av sex ordinarie ledamöter och två suppleanter.
Ordförande: Kristina Martinelle, Sveriges Geologisk Undersökning
Övriga ledamöter:
Susanna Högberg González, Länsstyrelsen (v ordf)
Monica Beckholmen, (sekreterare)
Anton Willersten, Uppsala kommun, (kassör)
Karin Ericsson, Lantmäteriet
Jenny Ampiala, Tierps kommun
Styrelsesuppleanter:
Kent Romppala, Bjerking AB, Uppsala/VA-utveckling AB
Tomas Thirfelder, SLU i Uppsala

Som revisorer har verkat:
Tord Engström, Uppsala kyrkliga samfällighet
Göran Adelsköld, SLU i Uppsala

Som valberedning har verkat:
Johan Olofsson, Uppsala kommun (sammankallande)
Tobias Viberg, Enköpings kommun

Under kalendersåret 2014 har styrelsen hållit ett telefonmöte inför jubileumet och sex ordinarie
sammanträden. Protokollen finns upplagda på hemsidan
Seminarier, konferenser och studiebesök
Under 2014 har följande aktiviteter ägt rum


28 mars 15-årsjubileum på Uppsala slott med festmiddag. Antal deltagare var 26.



19 november Internationella GIS-dagen. Antalet deltagare var 32.



Under året planerades för ett After work i början av september som tyvärr fick
ställas in eftersom tilltänkta talare inte hade möjlighet vid denna tidpunkt.

Medlemskap
Gisgruppen har tillkommit som ny betalande medlem. Under året har fyra ansökningar
om enskilt medlemskap beviljats. Ocellus har ansökt om medlemskap fr o m 2015.
Swedavia har anmält utträde.
Hemsidan
Under 2014 har hemsidan www.gisiuppsala.uli.se skötts av Monica Beckholmen med
stöd från Webbplatsen. e-postadressen info@gisiuppsalalan.se har använts för anmälningarna till arrangemangen under 2014.
Samarbete med andra föreningar
Föreningen har deltagit i samarrangemang med Kartografiska Sällskapet. Föreningarna
förmedlar inbjudan till sina aktiviteter till varandras medlemmar.
Stipendium
Satsningen att marknadsföra stipendiet genom kommunerna gav noll anökningar. Det
beviljade stipendiet till mellanstadiet i Västerängsskolan i Håbo, 2013, kunde inte betalas ut.
Föreningens ekonomi
Det ekonomiska utfallet redovisas separat i Resultat- och balansräkningen. Där redovisas årets resultat med ett underskott på 15 246,50 kr.
Föreningens tillgångar vid årets slut uppgick till 60 619,43 kr.
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