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ARENDE
Protokoll från årsstämma 2019

Datum

Plats

Närvarande

20t9-03-t4

SLU, Loftet, Uppsala

Kristina Martinelle, SGU
Monica Beckholmen
Stina-Kaj sa Andersson, Uppsala kommun
Mathias Andersson, Bjerking AB
Anders Larsolle, SLU
Göran Adelsköld, SLU
Lydia Haraldson, Uppsala kommun
Maan Shamoon, Uppsala kommun
Örjan Mattson, Uppsala kommun
Nihad Hodzic, Uppsala Vatten
Christina Lundgren, Uppsala kyrkogårdar
Tord Engström, Uppsala kyrkogårdar

1 § Stämmans öppnande

Kristina Marlinelle hälsar alla välkomna och förklarar årets stämma öppnad.

2 § Utlysning av stämman.

Kallelse skickades ut med e-post den 14 februari 2018 och stämman har aviserats
närmare ett år på hemsidan. Handlingarna har funnits tillgängliga på hemsidan sedan 21

februari.

Beslut
Stämman finner att kallelse till årsstämman har skett stadgeenligt.

3 § Förteckning av närvarande och fullmakter.

Antal deltagare är 12 personer enligt ovan.
Inga fullmakter ftireligger som skall förtecknas.

4 § Val av ordförande och sekreterare för stämman.

Som ordförande föreslås Kristina Martinelle, SGU.

Beslut
Stämman bifaller förslaget.

Som sekreterare flöreslås Monica Beckholmen, enskild medlem.

Beslut
Stämman bifaller förslaget.

5 § Val av två justeringsmän.

Som justeringsmän ft)reslås Christina Lundgren och Tord Engström, båda Uppsala
kyrkogårdar.
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Beslut
Stämman bifaller förslagen.

6 § Godkännande av dagordning.

Beslut
Stämman godkänner ftireslagen dagordning.

7 § Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.

Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2018 gås igenom av Monica Beckholmen
och den ekonomiska redovisningen av Mathias Andersson

Beslut
Stämman godkänner verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen och
lägger dem till handlingama.

8 § Revisorernas berättelse.

Revisorernas berättelse ftir verksamhetsåret 2018 uppläses av Tord Engström och läggs
till handlingarna.

9 § Fastställande av bokslut och beslut om vinsUförlust

Bokslutet fastställs och förlusten på 19 091 :30 tas på löpande räkning.

10 § Styrelsens ansvarsfrihet.

Revisorerna föreslår ansvarsfi'ihet ftir styrelsen för verksamhetsåret 2018.

Beslut
Stämman bifaller förslaget.

11 § lnkomna motioner.

Inga motioner har inkommit.

12 § Val av ordförande i föreningen.

Som ordförande i föreningen ftjreslås Kristina Martinelle, SGU, som kvarstår ett år på

sitt mandat.

Beslut
Stämman bifaller förslaget.

13 § Val av övriga styrelseledamöter i föreningen.

Som ordinarie ledamöter av styrelsen ftireslår valberedningen ltiljande personer:

Monica Beckholmen, enskild medlem, kvarstår ett år på sitt mandat.
Omval på två år av Mathias Andersson, Bjerking AB.
Omval på två årr av Sven Vasseur, Lantmäteriet
Nlval(/omval) på tvä av Stina-Kajsa Andersson, Uppsala kommun
Fyllnadsval på ett år av Alexei Saris, Tierps kommun

Som suppleanter trll styrelsen föreslår valberedningen ftiljande personer:

Anders Larsolle, SLU, kvarstår ett år på sitt mandat
Nyval på två år av Cliff Sin Wai Lau, Håbo kommun

Beslut
Stämman bifal ler förslagen.

-J 6

C

Jlt,



sid 3

14 § Val av revisorer och revisorssuppleant.

Som revisorer ftireslår valberedningen följande:

Per Lindblad, Enköpings kommun, kvarstår ett år på sitt mandat.
Nyval på två år av Örjan Mattsson, Uppsala kommun.

Omval på två år av Kent Romppala, Kartlogik AB.

Beslut
Stämman bifaller förslagen.

15 § Val av valberedning

Stämman föreslår följande personer till valberedning:

Karin Ericsson, enskild medlem, sammankallande.
Maan Shamoon, Uppsala kommun.

Beslut
Stiimman bifaller forslagen.

16 § Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgift och budget för
verksamhetsåret 2019.

Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2019 presenteras. S§nelsen ftireslår
oforändrad medlemsavgift på 1200 kr för organisationsmedlemskap, men stämman
föreslår en höjning till 1500 kr, och 0 kr for medlemskap ftir enskild person.

Beslut
Stämman godkiirurer förslaget med en höjd årsavgift på 1500 kr - budgeten korrigeras
med motsvarande.

18 § övriga frågor

Diskuteras om huruvida ett kommunalt bolag går in under en kommuns medlemskap,

en historik över medlemmar under åren vore önskvärd,

en bottenrad i varje utgående medlemsmail, om attman kan be att bli
avförd fran att synas i maillistan,

att Internationella GlS-dagen är 13 november i höst.

19 § Mötets avslutande

Kristina Martinelle tackar de näwarande och förklarar årsstämman avslutad.

Justeras:

,Å{,rr*^hn-d t^,r\*- Ö*,th,^-l*{r.*-
Monica Beckholmen
Mötessekreterare

Christina Lundgren
Justeringsman

Tord Engström
Justeringsman

Stämmoftirhandlingarna foljdes av ett After Work med föredrag, som gav en återblick på GIS under
de senaste 20 ären och ev framtid med ft)redrag och utdelande av 2018 ars GlS-stipendium till
Emilia Rosander, Katarina Ekeroot och Liv Ragnarsson. Stämman avslutades med firande av GIS i
Uppsala kin 20 år med bubbel och smörgåstårta.
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Till defia protokoll biläggs följande handlingar:
Kallelse
Dagordning
Närvarolista
Verksamhetsberättelse 20 I B

Resultat- och balansriikning 2018
Revisionsberåittelse 20 I I
Verksamhetsplan 2019
Förslag till budget 2019
Stipendiediplom ftir 20 1 8


