
ULI Geoforum är en ideell förening som verkar för ökad, breddad och mer effektiv användning 
av geografisk information och geografisk IT. 

Föreningen är en mötesplats för sina drygt 200 organisationsmedlemmar – myndigheter, 
kommuner, företag, institutioner, föreningar och andra organisationer som producerar eller 
använder geografisk information.

Vi erbjuder branschens bästa omvärldsbevakning och de bästa mötesplatserna inom området. 
ULI Geoforum tar också positionen som ”branschens röst” i utvalda frågor, där det råder 
konsensus bland medlemmarna. Besök gärna vår webbplats uli-geoforum.se.

ULI står för Utvecklingsrådet för 
landskapsinformation. Det var 
föreningens namn från 1986, 
då den bildades, fram till 2010. 
På årsstämman 2010 ändrades 
namnet till ULI Geoforum.

Vision

ULI Geoforums vision är att 
vara Sveriges ledande mötesplats 
för användare och producenter av 

geografisk information och 
geografisk IT.



Kontakt 
Du når ULI Geoforums kansli på info@uli.se. 

Kansli och styrelse presenteras på webbplatsen. 
Ta gärna direktkontakt med oss och prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Webb: uli-geoforum.se

Geografisk information och geografisk IT kan bidra till bättre beslutsfattande och 
effektivare samhällsprocesser. Geografisk information och geografisk IT ger bra 
beslutsunderlag då platsen har betydelse; vi kan få svar på frågor som Var? Vart? och 
Varifrån? Dessutom kan komplex information visualiseras på ett överskådligt sätt.

Det strategiska arbetet inom föreningen drivs av ULI Geoforums styrelse. 
Föreningens ordförande är Jan Zakariasson. Läs mer om Jan och övriga 
styrelseledamöter på vår webbplats.

”ULI Geoforum önskar öka intresset för området geografisk information 
och IT genom ökade kontaktytor mellan befintliga och potentiella använ-
dare samt beslutsfattare i samhället. Detta är viktigt, eftersom vi menar 
att geodata och IT i skön förening med traditionell samhällsbyggnadsteknik 
kan effektivisera alla delar av samhällsbyggnadsprocessen.”
Jan Zakariasson 

Kommande arrangemang

Open Source GIS Sweden 2015
26-27 maj i Stockholm. 
Arrangeras i samarbete med 
OSGeo Nordic.

GEOINFO 2015
7-8 oktober i Malmö. 
Arrangeras i samarbete med 
SamGIS Skåne.

UAS 2015
26 november i Stockholm. 

Vill du veta mer? Besök gärna 
uli-geoforum.se/vara-arrangemang.

Bli medlem i föreningen!

Som medlem i ULI Geoforum blir du och din organisa-
tion en del av ett unikt nätverk av företag, högskolor/
universitet och offentliga verksamheter.

Medlemsförmåner i urval:
– möjlighet att påverka arrangemang
– möjlighet att sprida nyheter och information från 
din organisation via ULI Geoforums webbplats och 
nyhetsbrev
– medlemspris på arrangemang och en fri 
deltagarplats 
– medlemspris på möjligheter att synas genom ULI 
Geoforum via platsannonser, bannerannonser, 
utställningsplats etc.

Nya medlemmar får extra förmåner under det första 
året – ansök om medlemskap på webbplatsen!


