
 

    
 

   

 

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 vi fått en ny styrelsemedlem i Johanna Öman från Kalix kommun. Johanna är ett 

gott tillskott och vår nordligaste styrelsemedlem. 

Vi har under 2021 haft ett diskussionsmöte kring GEOSECMA Park & Grönyta. Diskussionsmötet 

lockade ett flertal deltagare och synpunkterna som framkom skickades till S-GROUP Solutions. Planen 

är att under 2022 skifta fokus och ha lite mer temadiskussioner utöver modulspecifika 

diskussionsmöten. 

Styrelsen har anordnat en seminariedag som avhandlade digitalisering av detaljplaner. Både 

myndigheter och kommuner ställde upp som talare och seminariet lockade många deltagare vilket 

gläder oss i styrelsen oerhört.  

I slutet på 2021 planerade styrelsen för ett julmingel med fokus på snygga StoryMaps. Dessvärre fick 

detta ställas in på grund av Log4j-problematiken. Målet är att detta mingel omvandlas till ett 

seminarium med lite mer innehåll och att det ska hållas under våren 2022. 

Styrelsen har haft möten med S-GROUP Solutions under året där vi bland annat diskuterat vad 

samgåendet med Addnode innebär för oss kunder, hur ArcGIS Pro samt GEOSECMA webb kommer 

leva i framtiden samt hur de ser på kvaliteten i releaserna. Vi hoppas på flera givande och konstruktiva 

möten under 2022.  

Vi har under 2021 gjort vår första digitala fakturering, vilket inte var riktigt så lätt som vi trodde. Flera 

av er fick dessvärre dubbla fakturor. Nu är det andra gången gillt så förhoppningsvis ska det gå bättre 

under 2022.  

Till följd av inställda fysiska användarträffar under 2021 fakturerades en låg medlemsavgift á 125 kr. 

Detta för att säkerställa vilka kommuner som är medlemmar i föreningen. Även under 2022 kommer vi 

att fakturera samma låga medlemsavgift eftersom vi inte räknar med några direkta utgifter under året.  

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 10 februari 

Petronella Hauptmann 

Ordförande 

 


