Årsmöte för SFIS Syd, 2015‐03‐05
Plats: Orkanenbiblioteket, Malmö högskola
$ 1. Val av ordförande till årsmötet
TiIl ordförande valdes Charlotte Håkansson
$ 2. Val av sekreterare till årsmötet
Till sekreterare valdes Eva Tornbjer
$ 3. Fråga om kallelsen skett i behörig ordning
Kallelsen har skett i behörig ordning
$ 4 Val av två rösträknare och tillika justeringsmän att jämte mötesordföranden
justera protokollet
Till justeringsmän utsågs Karin Ericson Lagerås och Claes Olsson
$ 5. Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen för 2014 föredrogs av lngela Wahlgren. Föreningen hade 131 medlemmar
den 31 januari.
$ 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 året.
$ 8. Val av ordförande
Maria Ohlsson valdes till ny ordförande
$ 9. Val av övriga styrelseledamöter
Till övriga styrelseledamöter valdes
Eva Tornbjer (omval)
Inga‐Lill Blomkvist (nyval)
John Holmberg(nyval)
Elin Thunell (nyval)
$ 10. Val av rev¡sor
Till revisor och revisorssuppleant valdes
Ola Tengstam, revisor (omval)
Linnea Stenson, revisorssuppleant (nyval)
$ 11. Val av valberedningen
Till valberedning valdes
Sara Wickström, sammankallande (omval)
Ingela Wahlgren, suppleant (nyval)
$ 12. Förslag till ledamot att ingå i centrala SFIS valberedning
Som SFIS Syds representant i centrala SFIS valberedning omvaldes Gertrud
Berger. Som suppleant valdes Anna Alwerud.

$ 13. Avtackning avgående ledamot(möter)
Ingela Wahlgren, Linnea Stenson, Jan‐Erik Lindström (ej närvarande), Anna Boye (ej närvarande),
Tommy Jönsson (ej närvarande) och Maria Långh (ej närvarande) avtackades för sina insatser i den
lokala styrelsen.
$ 14. Motioner och förslag
lnga motioner hade inkommit till årsmötet.
$ 15. Övriga frågor
Tidskriften Infotrend återuppstår elektroniskt. Första numret utkommer i slutet av mars och
innehåller bland annat intervjuer och bokrecensioner. Jonas Fransson, Linnéa Stenson och Linda
Grandsjö, samtliga verksamma som bibliotekarier vid Lunds Universitet, ingår i redaktionen. Deadline
för höstnumret är den 15 augusti, alla är välkomna att bidra.
Mötet fortsatte med att forskaren Farida Rasulzada föreläste om kreativa organisationer
och därefter gick alla som ville vidare för en gemensam måltid.
Malmö den 5 mars 2015
Vid protokollet
Eva Tornbjer (sekr.)

