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Protokoll fört vid ord¡nar¡e föreningsstämma med Svensk förening för
informationsspecialister, Lokalavdelningen i Sydsverige 1 0 mars 2014, kl.
18.00.

Plats: Hotel Lundia, Lund
$ 1. Val av ordförande för årsmötet
Till ordförande för årsmötet valdes Ellen Fall.
$ 2. Val av sekreterare för årsmötet
Till sekreterare valdes Tommy Jönsson.
$ 3. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Mötet ansåg att kallelsen skett i behörig ordning.
$ 4. Val av två rösträknare och tillika justeringsmän att jämte mötesordföranden

justera
protokollet

Tilljusteringsmän utsågs Maria Ohlsson och Jonas Fransson.
$ 5. Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen föredrogs av lngela Wahlgren
$ 6. Föredragning av revisorernas berättelse
Linnéa Stenson föredrog revisorernas berättelse, denna godkändes och lades till
handlingarna.
$ 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret samtidigt tackades
styrelsen för sitt arbete under det gångna äret.
S 7 b Föreningens kassör, Linnéa Stenson, presenterade en budget för föreningens arbete
innevarande år. Föregående års beslut om försök att avgiftsbelägga delar av
lokalföreningens arrangemang som ett sätt att stärka föreningens ekonomi visade sig ha
minskat kostnaderna.
$ 8. Val av ordförande
lngela Wahlgren omvaldes som ordförande

$ 9. Val av övriga styrelseledamöter
Till övriga styrelseledamöter valdes
Tommy Jönsson (omval)
Linnéa Stenson (omval)
Maria Långh (omval)
Jan-Erik Lindström (nyval)
Maria Ohlsson (nyval)
Anna Boye (nyval)
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$ 10. Val av rev¡sor
Till revisor och revisorssuppleant valdes
Jonas Fransson, revisor (omval)
Ola Tengstam, revisorssuppleant (omval)
$ 11. Val av valberedningen
Till valberedning valdes
Sara Wickström, sammankallande (nyval)
Marie Hoen (nyval)
Samt föreligger en vakans som suppleant i valberedningen vilken mötesordförande Ellen Fall
föreslog valberedningen att under året besätta.
$ 12. Förslag till ledamot att ingå i centrala SFIS valberedning
Som SFIS Syds representant i centrala SFIS valberedning valdes Gertrud
Berger. Som suppleant valdes Anna Alwerud.
$ 13. Avtackning avgående ledamot(möter)
Gertrud Berger, David Osser (ej närvarande) och Sara Wickström avtackades för sin insats
styrelsen. Lotta Wogensen (ej närvarande) för sin insats som representant i den centrala
valberedningen.

i

$ 14. Motioner och förslag
lnga motioner hade inkommit till årsmötet.
$ 15. övriga frågor
Föredrog lngela Wahlgren vårutflykten rörande makerspace i Roskilde
Mötet fortsatte med att forskaren Annika Andersson presenterade verksamheten vid Humlab
på Lunds universitet, samt en gemensam måltid.

Lund den 10 mars 2014
Vid protokollet
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