
ULI Geoforum är 
branschorganisationen för 

geodataområdet. 

Vi verkar för ökad och breddad 
användning av geodata och IT 
– för ett effektivt och hållbart 

samhälle.

U Geoforum



BRANSCHENS RÖST
Vi för branschens talan och får politiker, 
myndigheter och media att lyssna. 

Vi jobbar för:
• politiska beslut som möjliggör öppna geodata 

från stat och kommun
• utbildningar utformade efter geodatabranschens 

och samhällsbyggnadsområdets behov, samt  
fler sökande till utbildningar inom  
geodataområdet

• att lyfta betydelsen av geodata i samhället och 
arbetet för effektiva obrutna informationsflöden 
i digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen.

Din organisation förstärker ULI Geoforums röst.

Du kan: 
• delta i referensgrupper för våra påverkansfrågor
• påverka budskap till beslutsfattare – vi fångar 

upp dina åsikter genom bland annat enkäter och        
seminarier.



MÖTESPLATSER
Vi erbjuder kreativa mötesplatser för kompeten 
utveckling, idérika samtal och nya samarbeten.

Visa upp din organisation och använd nätverket!

Du och din organisation kan:
• bli talare på våra konferenser – berätta om det 

spännande och innovativa som händer hos er 
och i vår omvärld

• utbyta erfarenheter som deltagare på våra         
mötesplatser

• delta i konferenskommittéer och forma agendan
• bli partner och utställare på våra konferenser
• hitta samarbetspartner till utvecklingsprojekt.

Som medlem får ni rabatter på:
• deltagaravgiften på konferenser och                       

seminarier – för alla anställda
• utställningsplats och partnerskap.



BRANSCHNYHETER
Med en oberoende plattform står vi för 
faktabaserad och kvalitativ information till 
branschen och till omvärlden.

Du kan:
• skicka in era nyheter för publicering på webb  

och i nyhetsbrev
• platsannonsera till medlemspris, som ny  

medlem får ni en gratis platsannons.

I nyhetsbrevet få du information om det senaste 
inom geodataområdet, aktuella aktiviteter och 
politiska initiativ som rör vår
bransch.

 REGISTRERA DIG 
FÖR NYHETSBREVET

uli-geoforum.se/nyheter/
nyhetsbrev



Ordförande
Elisabeth Argus
Stockholms stad

Vice Ordförande 
Lennart Sjögren

Lennart Sjögren Analys 
och Utveckling AB

Annika Hermodsson Hyltén
Esri Sverige AB

Eric Jeansson
Göteborgs stad

Nils Larsson
Stockholms läns landsting

Eva Nord
Lantmäteriet

Lars-Kristian Stölen
SGU, Sveriges geologiska 

undersökning

Stefan Svanström
SCB 

Sofia Stjernlöf
Lantmäteriet

STYRELSEN
ULI Geoforums styrelse be-
stämmer föreningens strate-
giska inriktning. Den löpande 
verksamheten sköts av ULI 
Geoforums kansli. Styrelsele-
damöterna representerar olika 
delar av geodatabranschen.



Vill du veta mer? Kontakta vårt kansli
info@uli-geoforum.se/0703 115 113

Webb: uli-geoforum.se
Twitter: @uli_geoforum

 Facebook: /ULI.Geoforum

STÖD TILL MEDLEMMAR
ULI Geoforum representerar drygt 200 
organisationsmedlemmar från offentlig sektor, 
näringliv och akademi. 

Vi stödjer våra medlemmar genom att:
• ge branschen en röst
• göra studier och ta fram fakta inom viktiga 
       frågor för branschen
• hålla koll på geodatabranschen och vår omvärld 

som påverkar den samt förmedla det senaste
• ordna konferenser och andra mötesplatser för 

kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte, 
       samarbeten och affärer inom geodataområdet
• ge stöd och råd.

BLI MEDLEM

Kontakta ULI 
Geoforums kanslichef/vd 
Susanne Nellemann Ek, 
eller läs mer och ansök om 
medlemskap på 
uli-geoforum.se


