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ÅRSSTÄMMA 2016 

Verksamhetsberättelse 2015 

 

   

Verksamhetsberättelse för 2015 

 

Föreningsstämma hölls på SGU den 26 mars 2015 i Uppsala med 9 medlemmar närvarande. 

Vid verksamhetsårets utgång uppgick antalet betalande medlemmar till 24 st. Ocellus och SAU har 

tillkommit som nya medlemmar. En ansökan 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: 

Tomas Thierfelder, SLU i Uppsala 

Mathias Andersson, Bjerking AB 

Som revisorer har verkat:  

 Tord Engström, Uppsala kyrkliga samfällighet 

Göran Adelsköld, SLU 

Som valberedning har verkat: 

 Johan Olofsson, Uppsala kommun (sammankallande) 

 Tobias Viberg, Enköpings kommun 

 

Under kalendersåret 2015 har styrelsen hållit ett konstituerande möte i samband med stämman, ett 

telefonmöte och åtta ordinarie sammanträden. Protokollen finns upplagda på hemsidan 

Seminarier, konferenser och studiebesök 

Under 2015 har följande aktiviteter ägt rum 

    26 mars After Work GIS för barn och ungdom på SGU.  Antal deltagare var 15. 

    21-22 maj Studieresa till Stockholm med besök på Stockholms kommun och SCB, 

där vi också fick en presentation av SvT Pejl Antal deltagare var 11. 

    21 oktober After Work på Sweco. Antal deltagare var 27. 

    18 november Internationella GIS-dagen i samarbete med UU, SLU och KS. Fritt 

tillträde på Geocentrum. Antal deltagare var 55. 

 GIS i Uppsala läns medlemmar hade möjlighet att deltaga när systerföreningen  GIS 

i Västmanland anordnade ett studiebsök på SGU.  GIS i Uppsala län stod för 2 del-

tagare. 



Medlemskap 
Ocellus och SAU har tillkommit som nya medlemmar. Östhammars kommun kvartstår 

som medlem efter oklarhet om deras fortsatta medlemskap. Under året har en ansökan 

om enskilt medlemskap beviljats.  

Hemsidan 

Under 2015 har hemsidan www.GISiUppsalalan.se skötts av Monica Beckholmen. e-

postadressen info@GISiUppsalalan.se har använts för anmälningarna till arrange-

mangen under 2015. 

Samarbete med andra föreningar 
Föreningen har deltagit i samarrangemang med Uppsala universitet, SLU, Kartografiska 

Sällskapet och GIS i Västmanland. Föreningarna förmedlar inbjudan till sina After 

Work till Kartografiska Sällskapet.  

Stipendium 
Trots påstötningar och förlängd ansökningstid inkom inga ansökningar om att erhålla 

föreningens stipendium.  

Vid det avslutande styrelsemötet beslöts att uppmärksamma Daniel Löwenborg, Helena 

Hulth, John Ljungkvist och Daniel Westergren för framtagandet av en mycket pedago-

gisk applikation för upplevelsen av den forntida miljön vid Gamla Uppsala. 

Föreningens logga 
Då föreningens logotyp är suddig och har medfört klagomål har en ny logotyp tagits 

fram och kommer att presenteras vid årsstämman.  

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

sas årets resultat med ett underskott på 21 481 kr. 
 

Föreningens tillgångar vid årets slut uppgick till 39 138,43 kr. 
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