Protokoll fört vid årsmöte med Svensk förening för informationsspecialister
Lokalavdelning Syd 15 mars 2005 kl. 17:00
Lokal: Medicinska biblioteket, MAS, Malmö

1. Styrelsens nya ordförande Pia Bagge förklarade mötet öppnat och hälsade
alla välkomna.
2. Fråga om kallelsen skett i behörig ordning.
Mötet ansåg att kallelsen skett i behörig ordning.
3. Val av ordförande för årsmötet.
Catharina Isberg valdes till ordförande för årsmötet.
4. Val av sekreterare för årsmötet.
Karin Sundén valdes till sekreterare för årsmötet.
5. Den föreslagna dagordningen godkändes.
6. Val av rösträknare.
Helena Stjernberg valdes till rösträknare.
7. Val av två personer att jämte ordförande justera årsmötets protokoll.
Lotta Tebäck och Helena Stjernberg valdes till justeringspersoner.
8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av styrelsens ordförande samt
lades till handlingarna.
9. Föredragning av revisorernas berättelse.
Katarina Bulath gav en föredragning av revisorernas berättelse och denna
lades till handlingarna.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
11. Val av ordförande.
Valberedningens förslag att välja Pia Bagge till ordförande för SFIS Syd bifölls
enhälligt.
12. Val av övriga styrelseledamöter.
Till ordinarie ledamöter valdes:
Åsa Forsberg (omval 2 år)
Anders Rydkvist (omval 2 år)
Anna Andersson (nyval 2 år)
Anders Johansson (nyval 2 år)
Linda Gustafsson (kvarstår)
Kristina Lindgren (kvarstår)
Charlotte Håkansson (kvarstår)

13. Val av revisor och dess suppleanter.
Till ordinarie revisor valdes Hans I. Holm.
Till revisorssuppleant valdes Katarina Bulath.
14. Val av valberedning samt val av lokalavdelningens kandidat i
huvudföreningens valberedning.
Till ledamöter i valberedningen valdes Helena Fernholm, Gunhild Seebass och
Jakob Harnesk.
Jakob Harnesk, ordinarie och Pia Bagge, suppleant, valdes till
lokalavdelningens representanter i huvudföreningens valberedning.
15. Motioner och förslag.
Inga motioner eller förslag hade inkommit.
Disa Holme från utbildningsnämnden förslog att kursen ”Att skriva för webben”
anordnas. Styrelsen kommer att diskutera detta.
16. Övriga frågor.
Margareta Nelke presenterade den nya logotypen och påpekade att SFIS
resp. SFIS Syd är de nya akronymerna, ej TLS.
Margareta Nelke informerade vidare om att Tidskrift för dokumentation byter
namn till Infotrend. Den kommer att levereras gratis som pdf-fil till medlemmar.
En samnordisk studie om informationskompetens och informationshantering
pågår. Margareta Nelke är kontaktperson.
Sverige kommer att anordna nästa NordIOD-konferens år 2007.
SFIS:s årsmöte äger rum den 26 maj. Folklivsforskare Gillis Herlitz har hittills
engagerats.
Catharina Isberg meddelade att värdskapet för SFIS:s höstkonferenser går
runt. Nu till hösten står SFIS Väst värd. Därefter är det SFIS Syds tur. Frivilliga
medarbetare välkomnas varmt.
17. Catharina Isberg förklarade årsmötet avslutat.
Efter avslutat årsmöte avtackade Pia Bagge den avgående styrelseledamoten
Helena Fernholm. Därefter intogs en måltid. Mötet avslutades med ett
föredrag av Mikael Tapper om hur bibliotek och bibliotekarier gestaltats på film
genom tiderna.
24 medlemmar deltog.
Kristianstad den 15 mars 2005

Vid protokollet

Karin Sundén (sekr.)

Justeras:

Pia Bagge (ordf.)

Helena Stjernberg (justerare)

Lotta Tebäck (justerare)

