
 

    
 

   

 

Till samtliga medlemmar i GEOSECMA Användarförening 

Snart är det dags för GEOSECMA Användarförenings årsmöte. Jag och hela styrelsen önskar att ni tar er 

tid att vara med på årsmötet. Bifogat finner ni ett förslag på dagordning.  

Under året som har gått har vi tappat två styrelsemedlemmar. Filip Albinsson lämnade sin anställning 

på Metria och Jenny Illerstam fick nya uppgifter inom sin organisation och fick därför svårt att hinna 

med styrelsearbetet. Förändringarna har dock inte inneburit någon särskild förändring i styrelsens 

arbete, mer än att vi givetvis saknar de avgående medlemmarnas kompetens och sällskap. 

Det har varit stort intresse för de tre diskussionsmöten som styrelsen anordnat under 2020. Årets 

möten har avhandlat GEOSECMA Karta & BAL, GEOSECMA Ledning VA samt GEOSECMA Fysisk 

planering. Diskussionsmötena har lockat fler deltagare än vad vi initialt vågat hoppas på och vi märker 

att vi får god respons på våra önskemål och synpunkter från S-GROUP Solutions. Planen är att fortsätta 

med fler diskussionsmöten under 2021. 

Styrelsen har också anordnat två seminariehalvdagar med två olika teman. Seminariedagarna lockade 

ca 150 deltagare från ca 80 kommuner och organisationer, vilket i princip innebär att alla våra 

medlemmar var representerade.  

Vi har fortsatt att jobba med föreningens hemsida. Årets projekt har varit att förflytta vår 

medlemsmatrikel till hemsidan för att på så sätt enklare kunna ajourföra ett medlemsregister. På sikt är 

tanken att ni medlemmar själva ska kunna uppdatera era uppgifter för att vi på ett smidigare sätt ska 

kunna nå ut till er, även vid personalförändringar. Ha för vana att kika in på sidan 

(https://www.geosecma-anvandarforening.se). Vi lägger löpande ut information och datum för 

diskussionsmöten och liknande.  

Styrelsen har även jobbat med att förenkla faktureringen av medlemsavgifter och andra eventuella 

avgifter eftersom all fakturering numera ska ske via e-faktura. Vårt tidigare faktureringssätt var förlegat 

och vi har därför uppdaterat våra rutiner.   

Under 2020 fakturerades ingen medlemsavgift. Detta eftersom föreningen valde att inte anordna en 

fysisk seminariedag vare sig 2019 eller 2020 och därför inte hade några direkta utgifter. 2021 kommer 

föreningen att ta ut en lägre avgift, detta för att säkerställa vilka kommuner och organisationer som 

faktiskt är medlemmar. 

Under året har styrelsen fungerat som valberedning. Vi hoppas dock att någon utanför styrelsen kan 

tänka sig att agera valberedning till nästa år. Det är viktigt att ni som medlemmar har något att säga till 

om när det gäller styrelsen sammansättning och därför är det viktigt att valberedningen är självständig.  

Årsmötet kommer i år att hållas via Microsoft Teams och vi hoppas att så många som möjligt av er 

kommer att delta.  

Väl mött den 12 februari 

Petronella Hauptmann 

Ordförande 
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