
 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
 Postadress Besöksadress Telefon Epost Telefax Postgirokonto 
 GISS Årstaängsvägen 17 070-537 57 37 giss@geoforum.se 08-653 33 78 138 79 69 - 7 
 Box 47700   
 117 94  STOCKHOLM 

 
 
PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA, 2009-03-13 
 
Plats: Freys Hotel, Bryggargatan 12, Stockholm 
 
 

                                 
§ 1.  Stämman öppnas 

 
Stämman öppnades av ordförande Rune Olsson. 

 
§ 2.  Val av stämmans ordförande 

 
Stämman valde Rune Olsson till ordförande. 

 
§ 3.  Anmälan av protokollförare 

 
Stämman utsåg Catharina Hansson till protokollförare. 

 
§ 4.  Godkännande av dagordning och röstlängd 

 
Stämman godkände dagordningen (bilaga A) som kompletterades med en 
Övrig fråga om föreningens hemsida. Röstlängd fastställdes genom 
avprickning på en deltagarlista (bilaga 1). 

 
§ 5.  Val av justeringspersoner 

 
Stämman valde Ulf Almroth och Karin Ericsson att justera protokollet. 

 
§ 6.  Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 

 
Det konstaterades att stämman utlysts i enlighet med stadgarna 

 
§ 7.  Styrelsens verksamhetsberättelse 
 
 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2008 föredrogs av årsmötesordförande. 

Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 8.  Revisorernas berättelse 

 
Revisionsberättelsen föredrogs av årsmötesordförande och godkändes. 

 
§ 9.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
 
        Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2008.  
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§ 10. Beslut om verksamhetsplan samt budget och medlemsavgifter för 2009 
 

Styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter 
för 2009 föredrogs av årsmötesordförande. 
Efter motion från Anders Söderman uppdrogs åt styrelsen att göra en 
genomlysning av medlemsavgiftsstrukturen och lämna ett förslag på differentierad 
taxestruktur. Detta för att utöka antalet intressenter för medlemskap i föreningen. 
 
Förslag till verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter antogs av stämman. 

 
§ 11. Val av styrelseledamöter 

 
Stämman valde följande personer att ingå i föreningens styrelse  
som ledamöter i enlighet med valberedningens förslag: 
 
Staffan Kjellman Tyresö kommun Nyval 2 år 
Helga Hedén Solna kommun Nyval 2 år 
Johan Reuterham Värmdö kommun Nyval 2 år  
Jenny Zaar Golder Associates Omval 2 år 
Karin Ericsson Lantmäteriet Kvarstår 1 år 
Helena Näsström RTK Fyllnadsval 1 år 
Jan Eriksson Södertälje kommun Kvarstår 1 år 
Mats Dunkars SWECO position Kvarstår 1 år 
Lars Skog ESRI Sweden Kvarstår 1 år 
 

§ 12. Val av ordförande i styrelsen 
 
Stämman valde Rune Olsson till styrelsens ordförande ytterligare ett år. 

 
§ 13. Val av revisorer jämte suppleanter 

 
Stämman omvalde Roland Edbom till revisor i föreningen på två år medan Arne 
Jonsson kvarstår som revisor ytterligare ett år. 
Anders Lamberthz och Per Junesjö omväljs båda på två år som föreningens 
revisorssuppleanter. 

 
§ 14. Val av valberedning 

 
Stämman omvalde Tobias Pettersson, Gunvor Larsson och Anders Söderman till 
valberedning på ett år. Tobias Pettersson kvarstår som sammankallande. 
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§ 15. Övriga frågor 

 
a) Hemsidan 

Idag är det otydligt hur sidorna på Geoforum och föreningarna hänger ihop 
och framförallt för att publiceringsverktyget Dynamo inte är särskilt bra vill 
ULI’s hitta ett bättre verktyg och lägga upp sina webbsidor med domänen 
uli.se. På grund av detta har ULI tillsammans med övriga nationella föreningar 
beslutat att nuvarande webblösning och samarbetet kring geoforum.se - inte 
ska vara kvar. Eftersom avtalet med Webcore löper årsvis så föreslår ULI 
andra lösningar, men att en webbplats som heter geoforum.se ska finnas kvar. 
En lösning för ett fortsatt samarbete ska vara klart fr o m 1 januari 2010.  
GISS måste därför se över sitt engagemang och ta ett beslut om var och hur 
webbplatsen/hemsidan ska placeras. 
 

Stämman ger styrelsen i uppdrag att hitta bästa lösning för hemsidan.  
 
§ 16. Stämman avslutas 

 
Ordförande tackade de närvarande medlemmarna för visat intresse. 

  
 
 
 
____________________________ ____________________________ 
 
Rune Olsson, ordförande Catharina Hansson, protokollförare 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
____________________________ _________________________ 
 
Ulf Almroth Karin Ericsson 
 


