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Fastställelseintyg
Undertecknad styrelseledamot i ULI Service AB intygar härmed dels att denna kopia av
årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på
årsstämma 2018. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till
resultatdisposition.
Hägersten 2018-

Susanne Nellemann Ek
Verkställande direktör
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för ULI Service AB, 556791-6092 med säte i Hägersten får
härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017.

Verksamheten
Föreningen Geoforum Sverige
Geoforum Sverige är branschorganisationen för geodataområdet. Vi verkar för ökad och breddad
användning av geodata och IT - för ett effektivt och hållbart samhälle!
Under verksamhetsåret bytte vi till det nya namnet Geoforum Sverige. Tidigare hette vi ULI Geoforum.
Geoforum Sverige erbjuder kreativa mötesplatser för kompetensutveckling, idérika samtal och nya
samarbeten. På våra mötesplatser får du ta del av nyheter i branschen och innovativa lösningar. Vi för
branschens talan och uppvaktar politiker och andra makthavare. Vi uppvaktar media för att öka
intresset i samhället för våra frågor. Med en oberoende plattform står vi för en faktabaserad och
kvalitativ information till branschen och omvärlden.
Geoforum Sverige har ca 200 organisationsmedlemmar - ca 100 kommuner är medlemmar, liksom ca
20 statliga myndigheter, 60 företag och högskolor och universitet inom vårt område.
Föreningens servicebolag ULI Service AB
Servicebolaget ULI Service AB levererar service till medlemmarna i Geoforum Sverige genom att
jobba med lobbyfrågor, ordna mötesplatser samt producera och förmedla nyheter till branschen och
aktörer utanför branschen.
Föreningen Geoforum Sverige äger samtliga aktier i ULI Service AB. Bolaget ska genomföra de
uppdrag som ges av Geoforum Sveriges föreningsstämma samt föreningens verksamhetsplan.
ULI Service AB´s styrelse består av ledamöter utsedda av styrelsen i Geoforum Sverige. Vice
ordförande i Geoforum Sveriges styrelse är ordförande i bolagsstyrelsen för ULI Service AB.
Kanslichef för Geoforum Sverige är också vd i ULI Service AB.
Verksamhetens inriktning 2017, sammanfattning
För år 2017 har bolagsstyrelsen för ULI Service AB beslutat om tre prioriterade områden:
-

Föra fram medlemmarna budskap till politiker, myndigheter och media
Erbjuda mötesplatser för erfarenhetsutbyte, nätverkande och kompetensutveckling och samarbete
med andra aktörer tex intresseorganisationer
Producera högkvalitativ information om det senaste från branschen och vår omvärld inom
framförallt våra prioriterade frågor öppna geodata, digital samhällsbyggnadsprocess samt
kompetensförsörjning.

Nettoresultatet uppgår till 71 024 kr. Det var ett resultat i nivå med budgeterat.
Nya medlemmar
Antalet organisationsmedlemmar var vi utgången av 2017 194. Vi utgången av 2016 av antalet
medlemmar 191.
Nya medlemmar under 2017 var IT-bolaget Per och Per, Danderyds kommun, Zeto AB, Mölndals
kommun och KreGIS AB
Medlemmar som lämnade organisationen under 2017 var GeoXD som avvecklas samt Geografiska
Informationsbyrån.
Geoforum Sveriges fokusfrågor och måluppfyllelse
Geoforum Sveriges ambition är att ligga steget före och belysa viktiga omvärldsförändringar. Vi vill
påverka utvecklingen i den riktning som ger störst nytta för våra medlemmar och som gynnar
spridningen av geodata, geografisk IT och som i förlängningen bäst gynnar samhällsutvecklingen.
Genom intressebevakning arbetar vi för att påverka beslutsfattare nationellt. Vi jobbar med information
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och påverkansarbete inom de områden som står högst på agendan hos våra medlemmar.
·
·
·

Skapa förutsättningar för en övergång till öppna geodata. Tex offentlig finansiering
Kunskapslyft för en helt digital samhällsbyggnadsprocess
Förbättra kunskapsförsörjningen till vår bransch samt bidra med kunskapshöjande insatser till
branschen.

Vi jobbar med våra fokusfrågor på följande sätt:
·
·
·
·
·
·
·

Våra fokusfrågor är teman på våra konferenser
Vi ger ut 10-12 nyhetsbrev per år med ca 100 artiklar som belyser i första hand våra fokusfrågor
Vi besöker medlemmarna i samband med regionala arrangemang och skapar medvetenhet om
fokusfrågorna
Vi uppvaktar politiker på främst statlig och lokal nivå för att bidra med kunskap om potentialen med
geodata och vad som krävs för att växla ut potentialen.
Vi samarbetar med en lång rad andra intresseorganisationer inom våra fokusområden för att nå
framgång med våra frågor.
Vi medverkar i intervjuer och förmedlar intervjupersoner från branschen.
Vi är engagerade i innovationsprogrammet Smart Built Environment och verkar för målen i
programmet

Utökad verksamhet 2017
Under 2017 har Geoforum utökat verksamheten genom att verka inom området Smarta och
uppkopplade samhällen.
Smarta städer är som idé ett nytt folkhemsbygge. En vision om ett hållbart samhälle med ett gott liv för
människorna i staden. Centralt för att förverkliga det goda livet i staden är internet of things, molnet
och positionsteknik. Samt vår förmåga att hantera stora datamängder och designa tjänster utifrån
dataanalyser samt att fatta beslut baserat på data. Centralt blir att matcha behov och resurser i realtid
och då är lägesinformation och geodata av hög kvalitet centralt. Samhällsbygget smarta städer är ett
viktigt område för vår bransch att skapa maximal användarnytta av geodata och GIS analyser.
Självkörande bilar är att område där geodata är centralt.
Mötesplatser för branschen
Under 2017 arrangerade Geoforum följande mötesplatser och konferenser
Arbeta smart inom planering och byggande, 8 - 9 maj
Konferensen hade 200 deltagare. Konferensen var ett samarrangemang med organisationen BIM
Alliance med medverkan bostads- och digitaliseringsminister Peter Ericsson. I samband konferensen
meddelande ministern att inom ett fåtal år har regeringen lagt fast lagkrav på en digital
samhällsbyggnadsprocess vilket vi förmedlade i ett pressmeddelande från konferensen.
Smarta städer 2017, 22-23 november 2017
Över 1000 besökare, 100 talare och 4,7 (av 6 möjliga) i betyg för helhetsintrycket av
konferensprogrammet och talarna. Det var en kanonstart för Smarta städer som får en fortsättning
nästa år, den 28-29 november 2018.
Konferensen gjordes i samarbete med ca 20 partners däribland statliga innovationsprogram,
intresseorganisationer, myndigheter mfl.
Geoforum Sverige och dess styrelse tog initiativet till denna konferens. Målet var att skapa en
mötesplats med bredd där hållbarhet och människans behov står i centrum. Konferensen skulle
samtidigt sätta fokus på vikten av geodata av hög kvalitet, värdet av öppna data samt visa på
möjligheterna med GIS och geodata.
Medverkan av Peter Ericsson och deltagande av Regeringens samverkansgrupp för smarta och
hållbara städer.
Medlemnyttor
Geoforum Sverige driver frågor för att öka användningen av geodata i samhället och göra den svenska
geodatabranschen starkare. Vi arbetar också aktivt med att skapa förutsättningar inför morgondagen,
en attraktiv bransch och för att säkra utveckling och fortsatt kompetensförsörjning.
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Vi bidrar till branschens utveckling genom att:
·
·
·
·

hålla koll på vår omvärld och förmedla det senaste till dig
ge praktiska hjälpmedel
erbjuda mötesplatser
ge branschen en röst.

Våra medlemmar möjliggör våra satsningar.
Som medlem har du tillgång till en rad förmåner
·
·
·
·
·
·

Nyhetsbrev till alla medarbetare
Rabatt på deltagaravgiften på konferenser - för alla anställda
Rabatt på utställningsplats och partnerskap på konferenser
Rabatt på platsannonsering i våra kanaler
En gratis platsannons på under det första medlemsåret
Rabatt på Dataföreningens kurser

Organisation
Geoforum Sveriges högsta beslutande organ är årsstämman som utser föreningens styrelse.
Till sin hjälp att genomföra beslutad verksamhet har föreningen servicebolaget ULI Service AB.
Föreningen äger samtliga aktier och verksamheten är reglerad i avtal. Föreningsstyrelsen väljer
styrelse till bolaget. Bolagsstyrelsen har ett kansli och en vd till sitt förfogande för att genomföra
beslutad verksamhet. Vice ordförande i föreningen är också ordförande i bolagsstyrelsen.
Bolagsstyrelsens bemanning
UI Service AB:s bolagsstyrelse har under 2017 haft följande medlemmar:
Lennart Sjögren, Lennart Sjögren Analys och Utveckling AB, ordförande
Elisabeth Argus BonaCordi AB, styrelseledamot
Sanna Sparr Olivier, Agima Management, styrelseledamot
Per-Olof Öryd, Sokigo, suppleant
Susanne Nellemann Ek, vd ULI Service AB
Kansliet
Susanne Nellemann Ek, kanslichef och vd
Lisa Samuelsson, projektledare och kommunikationsansvarig
Elin Eriksson, kommunikatör, januari - maj 2017
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Flerårsöversikt
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet, %

2017
2 695
83
64

2016
2 120
-106
22

2015
3 021
258
23

Belopp i kkr
2014
3 369
104
21

Aktiekapital
100 000

Reservfond
-

Fritt eget
kapital
617 247

Förändringar i eget kapital
Vid årets början
Disposition enl årsstämmobeslut

Årets resultat
Vid årets slut

71 025
100 000

-

688 272

Aktiekapitalet består av 1 000 st aktier.
Ovillkorat aktieägartillskott har erhållits med 500 000 kr.

Resultatdisposition
Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 688 272, disponeras enligt följande:
balanserat resultat
årets resultat
Totalt

617 247
71 025
688 272

disponeras för
balanseras i ny räkning
Summa

688 272
688 272

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.
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Resultaträkning
Belopp i kr

Not

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Rörelsekostnader
Övriga rörelsekostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder
Summa bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatter
Skatt på årets resultat
Årets resultat

2

2017-01-012017-12-31

2016-01-012016-12-31

2 695 459
52 987
2 748 446

2 119 935
530 577
2 650 512

-644 693
-279 110
-1 740 875
-2 664 678

-465 146
-335 135
-1 955 580
-2 755 861

83 768

-105 349

-413
-413

-426
-426

83 355

-105 775

-

65 000
65 000

83 355

-40 775

-12 331

-

71 024

-40 775
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2017-12-31

2016-12-31

3

-

-

-

-

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Upparbetad men ej fakturerad intäkt
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

238 562
47 817
28 863
315 242

2 467 727
49 868
24 130
39 130
2 580 855

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

912 064
912 064

680 902
680 902

Summa omsättningstillgångar

1 227 306

3 261 757

SUMMA TILLGÅNGAR

1 227 306

3 261 757

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2017-12-31

2016-12-31

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Summa bundet eget kapital

100 000
100 000

100 000
100 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

617 247
71 024
688 271

658 022
-40 775
617 247

Summa eget kapital

788 271

717 247

67 502
67 502

115 019
115 019

197 890
28 063
63 816
81 764
371 533

4 704
585 676
1 839 111
2 429 491

1 227 306

3 261 757

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar:

År
5

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som
ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Not 2 Personal
Personal
Medelantalet anställda
Summa

2017-01-012017-12-31
2
2

2016-01-012016-12-31
3
3

2017-12-31

2016-12-31

62 712
62 712

62 712
62 712

-62 712
-62 712

-62 712
-62 712

-

-

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut
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Underskrifter
Hägersten 2018-

Lennart Sjögren
Styrelseordförande

Susanne Nellemann Ek
Verkställande direktör

Elisabeth Argus

Sanna Sparr Olivier

Min revisionsberättelse har lämnats 2018-

Mimmi Lind
Auktoriserad revisor

