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Verksamhetsberättelse 2016 
Vid årsstämman 10 mars 2016 beslutades om verksamhetens inriktning år 2016 enligt 

särskild verksamhetsplan och budget. Verksamheten bedrivs huvudsakligen inom 

områdena fortbildning och utveckling samt informations- och kontaktverksamhet. 

Föreningen har under år 2016 haft 30 medlemsorganisationer. Val av förenings-

funktionärer genomfördes vid årsstämman. 

 

Styrelse: 

Andreas Isgren-Karlsson, Högskolan Dalarna, 

Anika Henriksson, Lantmäteriet 

Lars Robertsson, Borlänge kommun 

Carl-Anders Persson, Rättviks kommun 

Johan Hallgren, GIS’Zeal 

Åsa Lundin, Smedjebackens kommun 

Karl-Erik Palm, Sokigo AB 

 

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 
2016 höll styrelsen flera sammanträden varav de flesta via Skype. Den nya styrelsen 

konstituerade sig den 10 mars 2016 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. Föreningen bekostade temadagen som 

arrangerades i anslutning till årsmötet. Höstens temadag i Smedjebacken finansierades 

med deltagaravgifter.  

Årsmötet 
Årsmötet hölls den 10 mars 2016 i Vasaloppets hus i Mora. 43 medlemmar deltog på 

årsmötet och temadagen. 

Ekonomisk redogörelse, se ekonomisk rapport 
Årsmötet beslutade att för år 2016 i likhet med föregående 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. Den 

ekonomiska rapporten redovisas i en separat rapport. 

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

hetsplanen. Styrelsen har också verkat för ett ökat erfarenhetsutbyte mellan olika 

företag, myndigheter och organisationer. 

Kunskaps- och utvecklingsområden  
Styrelsen har under året följt utvecklingsarbetena kring svenska strategier för 

geografiska data. Detta har innehållit frågor kring Geodatasamverkan och Svensk 

Geoprocess. Vidare har statliga myndigheter informerat om vilka data de erbjuder via 

Geodatasamverkan.  

Stöd till utbildning och fortbildningsverksamhet 
GIS Samverkan Dalarnas GIS-stipendium har under året funnits för ansökan från 

studerande vid högskola och för gymnasister. Ingen ansökan har inkommit under året. 

 

Genomförda seminarier och kurser 2016 
 

En temadag hölls i samband med årsmötet den 10 mars med fokus på planering. 

Programmet innehöll presentationer av kommuners övergång till nya Kart- och GIS-

system, användandet av höjddata för att simulera höga vattenflöden samt ett pilotprojekt 

för lägesbundna trafikföreskrifter. Temadagen var välbesökt med ca 40 deltagare.  

 

Höstens temadag (-ar) var i Smedjebacken som också innehöll en övernattning och den 

första dagen hade fokus på data från olika myndigheter och den andra dagen hade mer 

fokus på mätteknik och förrättningsförberedelser. 
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Övrig informations- och kontaktverksamhet 
Styrelsen har fokuserat på att arrangera en temadag på våren i samband med årsmötet 

och en temadag på hösten, där den senare också innefattar övernattning vilket ger 

möjlighet till mer informella diskussioner kring Kart- mät- och GIS-frågor.  

 

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. 

 

 

Lars Robertsson                              Anika Henriksson               Andreas Isgren-Karlsson 

 

 

Carl-Anders Persson                       Johan Hallgren                    Åsa Lundin 

 

 

Karl-Erik Palm 

 


