SFIS konferenser
2015: Vårkonferensen 2015 gick av stapeln i Norrköping.

2014: Höstkonferensen ägde rum på Umeå universitetsbibliotek. Möjlighet gavs även att besöka
biblioteket vid Konstnärligt campus, och presentation av projektet "Sök på golvet".

Vårkonferensen hade titeln: E‐medier i utveckling – informationsspecialistens vardag. Och framtid?
Och ägde rum i Stockholm, under april 2014.
2013: Arrangerades under april vårkonferens med temat Informationsförsörjning till forskning och
innovation – information som konkurrensmedel.
2012: Vårkonferensen hade temat Informationshantering och entreprenörskap. Höstkonferensen
var ett samarrangemang mellan SFIS, lokalföreningen Väst och BHS, Borås. Ämnen som behandlades
var bl a xociala medier, creative commons, OA och informationssökningens vardag.
2011: Arrangerades i november en endagskonferens i Lund med temat Nätverk och nätverkande, i
samarbete med avdelningen för ABM och bokhistoria vid Lunds universitet, vid Lunds universitet.
Vårkonferensen ägde rum i Göteborg, i april. Från programmet:
Summon is da shit! - Daniel Forsman, Chalmers bibliotek
Samarbete i SharePoint- Linnea Sjögren & Henrik Karlsson, Chalmers bibliotek
Check in there! Om det geolokala biblioteket - Åke Nygren

2010: Höstkonferensen ägde rum i november i Uppsala, i samarbete med Institutionen för ABM vid
Uppsala universitet, med temat Informationsspecialisten i teori och praktik ‐ samtal kring
informationsspecialistens kompetens.
2009: Höstkonferensen gick av stapeln i oktober, i Göteborg. Konferensen handlade om våra
kärnverksamheter; vad ska vi koncentrera oss på och vart ska vi rikta oss?
2008: Höstkonferensen ägde rum i november, i Stockholm, med temat Business or Pleasure?
Axplock ur programmet:
Morris Packer, Mobile Services, Bonnier Group: "Transparens som arbetsredskap och hur ett litet
gäng med total öppenhet som verktyg kan förändra hela mediebranschen."
Sofia Mirjamsdotter, debattredaktör på Sundsvalls Tidning."Hur massmedia kan dra nytta av
sociala medier."
Peter Almerud, redaktör för InfoBrief och InfoTrend: "Nyheter och trender inom
informationsbranschen."
Dick Stenmarck, docent i informatik vid Göteborgs universitet. "Hur söker du egentligen? användarbeteende med och utan sökmotor".
Ann-Christin Gramming, bibliotekarie vid advokatfirman Vinge:"Från köpstopp till medveten
konsumtion".
Magdalena In De Betou, skådespelerska känd från SVT, pratar under den provocerande titeln:
"Män är bäst!".
2007: 13th NORD I&D 2007 ”The Human side of IT”. Tema: The conference will deal with the
human aspect of IT. It could be within the field of knowledge organization, information tasks,
librarianship, learning and teaching as well as other aspects of information technology.
2006: Höstkonferensen ägde rum I Helsingborg, med temat Att skapa framtidens
informationssamhälle – reflektion och motivation vid Öresunds pärla.

2005: Höstkonferensen hölls i Göteborg, med temat Fyr, kompass eller GPS Informationsnavigation i utveckling. Ur programmet:
Närvaro i frånvaro - att skapa en känsla av andras närvaro på en webbplats. Stefan Nilsson
Publiken och den nya tekniken. Annika Bergström
Därför bloggar och poddar vi på fof.se. Patric Hadenius
Vem gör vad kring 24-timmarsmyndigheten? Jan Lundh
2004: Information fitness - den vältrimmade informationsspecialisten. Ur programmet:
…The Business of Information Architecture. Christina Wodtke
Storebror har blivit automatisk och digital. Pär Ström.
Öppen programvara för bibliotek. John Parnefjord
Företagets infologiska ryggrad. Sten Söderberg
2003: Höstkonferensen ägde rum i Göteborg. Ur programmet:

Innovativa processer informationens roll i innovationsprocessen
Per Frankelius, utredare och forskare vid Universitetet i Örebro. del 1, del 2, illustration över
förslagen

Fråga bibliotekarien online - hur man lär sig ett nytt sätt att kommunicera
Göran Schmitz, enhetschef Malmö stadsbibliotek, projektledare "Bibliotekarie direkt".

Söktjänster för akademiskt bruk - en utvärdering av Google och Argos
Lars Jonsson, Collijnstipendiat och verksam på Chalmers.

Ostindiska kompaniets digitala arkiv - att öppna ett arkiv för webben
Helena Havner, Göteborgs UB och projektansvarig för Ostindiska kompaniets digitala arkiv

Kontinuerlig och systematisk verksamhetsutveckling i en föränderlig värld
Sven-Martin Åkesson, konsult på KPMG Göteborg inom verksamhets- och kvalitetsutveckling,
ledarskap och styrning.

GLIDeS - ett globalt SFX-baserat system för tillgång till vetenskaplig litteratur
inom AstraZeneca
Per Sulg, AstraZeneca.

Professionell doktorsexamen - ett nytt och bredare perspektiv för
professionell och personlig utveckling
Irene Wormell, professor vid Bibliotekshögskolan i Borås.
2002: Temat var Designing e-futures - lärande och internetstrategier i kunskapsorganisationer..
Axplock ur programmet:

Lyndon Pugh - Researcher, Trainer and Managing Editor of Multimedia Information and Technology
Lena Wilhelmson - Arbetslivsinstitutet; Dialogkompetens i arbetslivet
Margareta Törngren och Christine Lindmark - SUB; Ett år av mentorskap - mentor och adept i
dialog - positiva och negativa erfarenheter
2001: Virtual touch - human touch – en konferens om att arbeta med information i nätverk.
Konferensen ägde rum på Näringslivets hus i Stockholm. Axplock ur programmet:
Peter Morville - ACIA; An Information Architect's Manifesto
Lars Klasén - Sema InfoData; WAP - genväg eller senväg till mobilt internet och information
online?
Christina Mattisson - Malmö Stadsbibliotek; Personliga portaler - "Min bibliotekskatalog"
Lars Björnshauge - LUB; Att etablera en universitetsbiblioteksorganisation som ett nätverk av
bibliotek - om reorganiseringen av Lunds universitetsbibliotek
2000: Konferensen hölls 16-17 november 2000 med rubriken: Ständiga sökare - utmaningar för
informationsspecialister. Konferensen kretsade kring två teman:



Sökprocessen - teorier, tankar, trender och tekniker
Informationsspecialister på nya vägar

