Verksamhetsberättelse för Svensk Förening för
Informationsspecialister, SFIS Syd 2004
Styrelse
Lokalavdelningen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:
Claes Olsson (ordförande fram till augusti 2004)
Pia Bagge (ordförande från augusti 2004)
Pia Bagge (vice ordförande fram till augusti 2004)
Charlotte Håkansson (vice ordförande från augusti 2004)
Åsa Forsberg (kassör)
Anders Rydquist (sekreterare)
Helena Fernholm (ledamot)
Linda Gustafsson (ledamot)
Kristina Lindgren (ledamot)
Revisorer
IngBritt Truedsson
Karin Ohrt
Katarina Bulath
Valberedning
Ann-Christin Persson (sammankallande)
Liss Carlsson
Catharina Isberg
Medlemsantal
SFIS Syd hade 178 stycken betalande medlemmar 2003-12-31 och 170 stycken 2004-12-31
Ekonomiskt bidrag från riksföreningen
Lokalavdelningen får ett årligt stöd på 50 kronor per betalande medlem.
Styrelsesammanträden
Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret. Mellan
sammanträdena har medlemmarna i styrelsen kontinuerlig e-postkontakt.
Årets medlemsaktiviteter
Februari
Den 26 februari hölls ett seminarium på UMAS i Malmö kring samarbete i Öresundsregionen.
Inbjudna talare var Sara Stavås, projektledare vid Öresundsuniversitetet och Bent Christensen
dåvarande verkställande direktör för Sara berättade att Öresundsuniversitetet består av 10
danska och 4 svenska universitet samt vilka aktiviteter och vilka utbildningar de har.

Bent berättade om Medicon Valley Academy, som består av ett nätverk av universitet, hälsooch sjukvårdsorganisationer och företag inom biotech- och läkemedelsindutrien, och dess
aktiviteter
Seminariet samlade 18 deltagare.
Mars
Den 15 mars anordnades årsmöte på AstraZeneca. I samband med årsmötet presenterades
AstraZenecas SFX lösning, Global Library Integrated System, av Per Sulg och Göran
Hollenby. Kvällen avslutades med en lättare buffé.
April
Den 2 april genomfördes en heldags kurs i Informationskompetens på Krinova, Högskolan
Kristianstad. Christina Brage från Linköpings Universitet, en av pionjärerna inom
informationskompetensområdet, höll i kursen. Arrangemanget lockade 30 personer som var
intresserade av att fördjupa sig i informationskompetens och bibliotekariens pedagogiska roll.
Maj
Den 5 maj skulle ett seminarium med presentation av tre magisteruppsatser ha ägt rum.
Eftersom det var alltför få anmälningar till seminariet beslöts det att seminariet skulle ställas
in
September
Den 14 september hölls, hos AstraZeneca i Lund, en halvdags presentation om
dokumenthantering och copyright av Michael Davis från British Library. 28 personer
lyssnade på när Michael Davis presenterade nyheter och förbättringar/förändringar inom
området dokumentleveranser och copyright. Agendan bestod av presentation av Secure
Electronic Delivery , SED, copyright skyddad PDF och Inside, British Library’s nya
katalogsystem/referensdatabas, innehållande deras interna samlingar med beställningsfunktion
samt Research Services, informationssökningar per beställning och till sist genomgång av vad
det nya EU-direktivet betyder för engelsk copyright. Michaels presentation fanns också utlagd
på SFIS Syds Webbplats.
AstraZeneca bjöd på fika med mingel i pausen.
Oktober
Måndagen den 25 oktober arrangerades en pubkväll med temarubriken Är du
informationskompetent, typ, eller?
Diskussionen kretsade runt användningen av begreppet informationskompetens, hur olika
bibliotekstyper jobbar med frågan och vad begreppet egentligen innehåller. Det var 16
diskussionsglada SFIS:are som deltog på Grand hotell i Lund
December
Den 6 december skulle ett samarrangemang med utbildningsnämnden ha ägt rum på
Högskolan i Malmö. Seminariet skulle handla om 24-timmarsmyndigheten och ingå i serien
CyberTools- verktyg för webben. Arrangemanget lockade tyvärr allt för få deltagare och fick
därför ställas in.

Årets aktiviteter i ämnesgrupperna
Ingen aktivitet har hållits i någon av ämnesgrupperna. Grupperna kvarstår dock och består av
följande personer:
Periodikagruppen, saknar sammankallande
Patentgruppen, Katarina Bulat
Medicingruppen, Charlotte Håkansson
Marknadsgruppen, Berit Ekström
Övrigt
Karin Ohrt från SFIS-Syd är en av samordnarna i det mentorsprojekt som startades av centrala
SFIS 2004 och avslutas i maj 2005. Sex medlemmar från SFIS-Syd deltar som adepter
respektive mentorer. Möjligheten att få en erfaren mentor eller att få vara mentor till en yngre
kollega är något som länge efterfrågats av medlemmarna och senare i höst beslutar styrelsen
om projektet kommer att köras igen.
Åsa Forsberg har varit webbredaktör för SFIS Syd.
Margareta Nelke, representant för SFIS Syd i riksföreningens styrelse, har varit adjungerad
till lokalavdelningens styrelsemöten.
Catharina Isberg representerar SFIS Syd i riksföreningens styrelse.
Pia Bagge (ordinarie) och Ann-Christin Persson (suppleant) representerar lokalavdelningen i
riksföreningens valberedning.

Medlemmar i lokalavdelningen som sitter i SFIS nämnder och intressegrupper
IRIS, industrins referensgrupp för informationsservice: Margareta Nelke, Inga George, Berit
Ekström
I & K, nämnden för information och konferens: Karin Ohrt, Sara Kjellberg
Utbildningsnämnden: Disa Holme

Kristianstad den 27 mars 2005
Pia Bagge

