Till alla medlemmar i GEOSECMA användarförening

Snart är det dags för ArcGIS och Geosecma konferensen (AGC20) vilket som vanligt sammanfaller med
föreningens årsmöte. Jag och hela styrelsen för Geosecma användarförening hoppas att vi ses både på
konferensen och på årsmötet den fjärde februari, bifogat finner du förslaget till årsmötets dagordning. Som
vanligt kommer föreningen ha en plats i konferensens utställningsdel, kom gärna förbi och prata med oss och
kanske tävla med oss den 4 februari, prisutdelningen sker i anslutning till årsmötet på kvällen.
Det har hänt en hel del i föreningen under 2019. I och med att vår ordförande Ann-Sofie Pettersson slutade sin
anställning på Uppsala kommun lämnade hon även ordförandeposten i förtid och undertecknad har tagit på sig
att hålla i ordförandeskapet under tiden fram till årsmötet i februari. Styrelsen förlorade även en
styrelsemedlem i Åsa Franzén då Åsa lämnade sin anställning i Trelleborgs kommun.
Förändringarna i styrelsens sammansättning gjorde att styrelsen bestämde sig för att inte arrangera den årliga
seminariedagen i Stockholm under hösten utan istället fokusera på att arbeta med diskussionsmöte kring
Geosecmas moduler. Vi har nu haft två välbesökta webbmöte kring LVDB och Grävtillstånd som vi sedan har
tagit vidare till S-Group Solutions. Det är styrelsens avsikt att arbeta för att arrangera en seminariedag under
2020 samtidigt som vi vill fortsätta att möta er under nya diskussionsmöten.
Styrelsen har även under året arbetat med föreningens hemsida, vilket jag hoppas att ni har för vana att kolla in
då det är en av de kanaler som vi från styrelsen använder för att hålla kontakt med er medlemmar. Om du inte
redan har kollat in den nya sidan så gör det nu (https://geosecma-anvandarforening.se/). Hör gärna av dig om
du har idéer på vidare förbättringar.
Nästa år kommer vi att fakturera medlemsavgiften via e-faktura, i och med det behöver vi få in mer
information om din medlemsorganisation, vi behöver organisationsnummer och det som kallas GLN-kod från
dig. Samtidigt vill jag trycka på att uppdatera epost-adress i vårt register, vi ser gärna att du presenterar en
epost-adress till en funktionsbrevlåda istället för en namngiven person då det har visat sig vid utskick att vi inte
har haft fungerande epost-adress till alla våra medlemmar.
På tal om det stundande årsmötet. Under året som gått har styrelsen fungerat som valberedning. Jag hoppas
att några av er känner er manade att ta ett större ansvar för föreningens fortsatta framdrift. En av
grundpelarna i en förening är just en självständig valberedning då denna värnar om föreningsdemokratin. Hör
av dig om du kan tänka dig att ingå i valberedningen.
I och med de förändringar som skett i styrelsen under året har vi letat efter ersättare, och när det gäller
ordförande är det styrelsens/valberedningens förslag att välja Petronella Hauptmann (Marks kommun) till
ordförande för föreningen under 2020. När det gäller de andra vakanserna i styrelsen är dessa inte klara utan
kommer att presenteras på årsmötet.
Föreningens årsmöte har under de senaste åren haft dålig uppslutning och detta försöker vi råda bott på den
fjärde februari genom att ge möjligheten att delta på distans via webben. Inbjudan till mötet kommer att gå ut
som en outlook-bokning. För er som är på plats har vi senarelagt årsmötet så att ni hinner gå upp och svida om
inför kvällens middag innan mötet. Om jag har en önskan inför 2020 så är det att se fler av föreningens
medlemmar på årsmötet.

Väl mött!

Torbjörn Johansson (Tf ordförande)

