SFIS Syd
Org. Nr. 802002-0924

Årsmöte 2017

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Svensk förening för
informationsspeclallster, Lokalavdelning Sydsverige 14 mars 2017, kl 17:30.
Plats: Orkanen, Malmö högskola
§1 Val av ordförande för årsmötet
Till ordförande till mötet valdes Maria Ohlsson.
§2 Val av sekreterare för årsmötet
Till sekreterare valdes John Holmberg Runsten.
§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
Till justeringsmän utsägs Elin Thunell och Inga-Lill Blomkvist
§5 Styrelsens verksaml1etsberättelse
Ordförande summerade verksamhetsberättelsen och redovisade antalet deltagare vid de
olika evenemangen. Berättelsen godkändes och fördes till handlingarna.
§6 Föredragning av revisorernas berättelse
I revisorernas frånvaro föredrogs revisorernas berättelse av Maria Ohlsson, berättelse
godkändes ocb fördes till handlingarna.
§7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gängna räkenskapsåret samtidigt tackades
styrelsen för sitt arbete under det g,lngna året.
§8 Val av styrelsens ordförande
Maria Ohlsson omvaldes som ordförande.
§9 Val av övriga styrelseledamöter
Till övriga styrelseledamöter valdes:
Inga-Lill Blomkvist (omval)
Elin Thunell (omval)
Claes Olsson (nyval)
Kerstin Belin (nyval)
Katrina Amdt (nyva~
§10Val av revisorer
Till revisor och revisorssuppleant valdes:
Ola Tengstam, revisor (omval)
Linnea Stensson, revisorssuppleant (omval)
§11 Val av valberedning
Till valberedning valdes:
Ingela Wahlgren, sammankallande (omval)
John Holmberg Runsten, suppleant (nyval)

§12Förslag till ledamot att ingå i centrala SFIS valberedning
Som SFIS Syds representant i centrala SFIS valberedning valdes:
Gertrud Berger (omval)
Anna Alwerud, suppleant (omval)
§13Avtacktting avgående ledamot(möter)
Christel Smith och John Holmberg Runsten avtackades för sin insats i styrelsen. Eva
Tornbjer (ej närvarande) avtackades för sin insats som representant i valberedningen.
§14 Motioner och förslag
Inga motioner hade inkommit till åtsmötet.
§lSÖvrigt
Inga-Lill Blomkvist meddelar att donationskontot nu har flyttats över till föreningens
"vanliga", detta eftersom styrelsen ansåg att pengarna gör mest nytta <lät.
Claes Olsson utryckte oro över det sjuknade medlemsantalet. En trolig orsak är att
arbetsgivaren inte betalar medlemsavgiften eftersom avgiften ses som förmän. Avgiften
måste således beskattas som förmån vilket framförallt innebär mer administration för
arbetsgivaren.
Christel Smith undrar om en sammanslagning av SFIS och SBF (Svensk
biblioteksförening) har diskuterats. Maria Ohlsson ska på det nationella åtsmötet och
höra hur tankegångarna där. Ingela Wahlgren undrar om det gäller samma, d.v.s.
sjunkande medlemsantal, på SBF.
Kerstin Belin undrar vad som menas med den administrativa avgiften i fakturan som går
ut till SPIS medlemmar med medlemsavgiften. Ingela Wahlgren tror att det är en
konstruktion för att underlätta för arbetsgivare att betala avgiften och att den
administrativa avgiften faktiskt speglar reella administrativa omkostnader.
§16 Mötets avslutande
Mötesordförande avslutade den formella delen av årsmötet. Mötet fortsatte med en
föreläsning framförd av forskaren Monica Lassi om forskningsdata, samt en gemensam
måltid.
Malmö den 14 mars 2017
Vid protokollet
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