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Verksamhetsberättelse 2014 

Vid årsstämman 20 maj 2014 beslutades om verksamhetens inriktning år 2014 enligt 

särskild verksamhetsplan och budget. Verksamheten bedrivs huvudsakligen inom 

områdena fortbildning och utveckling samt informations- och kontaktverksamhet. 

Föreningen har under år 2014 haft 30 medlemsorganisationer. Val av förenings-

funktionärer genomfördes vid årsstämman. 

 

Styrelse: 

Andreas Isgren-Karlsson, Högskolan Dalarna, omvald på ett år, ordförande 

Torsten Allvar, Lantmäteriet, sitter kvar ett år till, föreningens kassör 

Lars Robertsson, Borlänge kommun sitter kvar ett år till  

Carl-Anders Persson, Rättviks kommun, omvald på två år  

Johan Hallgren, Sweco sitter kvar ett år till (övergick under året till GISZEAL AB) 

Åsa Lundin, Smedjebackens kommun, sitter kvar ett år till 

Karl-Erik Palm, Mora kommun, nyvald på två år 

 

Valberedning: 

Ordinarie ledamot och sammankallande i valberedningen har varit Johan Berglind, 

Hedemora kommun samt Lisbeth Grannas, Mora kommun, ledamot.  

 

Revisor: 

Hans-Erik Hellborg, Högskolan Dalarna sammankallande och Gisela Kayal, 

Länsstyrelsen har varit revisorer med Marie Malmberg, Falu kommun som 

revisorsuppleant  

 

Styrelsens arbete 
2014 höll styrelse ett sammanträde. Den nya styrelsen konstituerade sig den 17 

september 2014 enligt ovanstående redovisning. Protokollet finns på föreningens 

hemsida.  

Styrelse har upphandlat hjälp med ekonomiadministration från Visma Services AB, 

Stigaregatan 7, 791 60 Falun, kontaktperson Åsa Emanuelsson och Martin Hellström. 
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Finansieringen av kanslitjänsterna, ekonomitjänster och aktiviteter sker med kassamedel 

från tidigare inbetalda medlemsavgifter. Kostnaderna för anordnande av temadagar har 

delvis finansierats med stöd av andra organisationer.  

 

Årsmötet 
Årsmötet hölls den 20 maj 2014 hos Högskolan Dalarna.  Under årsmötet närvarade 14 

röstberättigade ombud för medlemsorganisationerna samt dessutom fem deltagare.  

 

Ekonomisk redogörelse, se ekonomisk rapport 
Årsmötet beslutade att för år 2014 i likhet med 2013 att medlemsavgiften skulle uppgå 

till noll kr. Nytillkomna medlemmar skulle under året betala en inträdesavgift på 1000 

kr för större och 500 kr för mindre företag med under 10 anställda. Av årsmötet antagen 

budget för 2014 visade på ett planerat underskott av 95 731 kr. Bokslutet innebär ett 

underskott för 2014 av 28 586 kr. Föreningen har härmed en god ekonomi, och hade per 

2014-12-31 ett eget kapital om 279 320 kr. 

 

Föreningens verksamhet 
Under året har verksamheten bedrivits enligt den av årsstämman fastställda verksam-

hetsplanen med resultat enligt nedanstående redovisning. 

 

Kunskaps- och utvecklingsområden inom Geodatastrategin 

Styrelsen har under året följt utvecklingsarbetena kring en svensk strategi för 

geografiska data. 

 

Stöd till utbildning och fortbildningsverksamhet 

GIS Samverkan Dalarnas GIS-stipendium har under året funnits för ansökan från 

studerande vid högskola och för gymnasister.  

 

Genomförda seminarier och kurser 2014 
 

En temadag hölls i samband med årsmötet den 20 maj med titeln Temadag om 

Samhällsmätning. Programmet innehöll presentationer av Handbok i Mätning och 

kartläggning (HMK) och med presentationer från Blom om Blomstreet.  Temadagen var 

välbesökt med ca 50 deltagare.  
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Den 25 september hölls en workshop hos länsstyrelsen i samarrangemang med 

Lantmäteriet, SGI och länsstyrelsen om användning av äldre flygbilder för olika 

miljötillämpningar. Ca 20 personer deltog. 

   

Den 18 december hölls en temadag på Folkets hus i Falun om Geodatasamverkan och 

om fotogrammetridelen i HMK. Ca 30 personer deltog. Under ett pass redovisade varje 

kommun i Dalarna hur man arbetar med geodata och nyttjar Geodatasamverkan. Längre 

presentationer gjordes av Falu, Borlänge, Mora och Härjedalens kommuner. Under 

eftermiddagen hölls en kombinerad information/kurs i fotogrammetri och upphandling 

av flygfotografering med Jan Wingstedt och Karl-Erik Palm.    
 

 

Övrig informations- och kontaktverksamhet 
Informationsbladet har inte utkommit under året. Föreningen har lagt ut information på 

hemsidan. Detta avser bl.a. presentationer under årsmötets temadag som spelats in och 

går att se på hemsidan. 

 

GIS-Samverkan Dalarna har under året varit medlem i ULI (Utvecklingsrådet för 

Landskapsinformation), vilket har gett föreningen tillgång till deras information och 

verksamhetsstöd.  

GIS-Samverkan Dalarna ska verka som regional kontaktpunkt för det nationella nätverk 

av GIS-intressenter som etablerats i form av bland annat "SamGIS-föreningar". Inga 

samaktiviteter med grannföreningar har skett. Kontakter med andra regionala SamGIS-

föreningar har dock återkommande skett via e-post och telefon. 

 

   

 

Andreas Isgren Karlsson                 Torsten Allvar               Karl-Erik Palm  

 

 

 

Lars Robertsson          Carl-Anders Persson         Johan Hallgren       Åsa Lundin  


