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Medlemsantal
Vid årsskiftet var antal medlemmar i SFIS syd 171 stycken.

Ekonomiskt bidrag från riksföreningen utgår med 50 kronor per betalande medlem.
Styrelsesammanträden
Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret. Mellan
sammanträdena har medlemmarna i styrelsen kontinuerlig e-postkontakt.
Årets medlemsaktiviteter
SFIS syd har under året haft ett varierat utbud av arrangemang. Alla arrangemang har varit väl
besökta.
Mars
Den 31 mars anordnades ett seminarium om marknadsföring med Lotta Haglund från
Karolinska Institutet. Lotta tog upp skillnaden mellan kommunikation, information,
marknadsföring och PR, visade på olika marknadsföringsteorier samt berättade hur man
skapar goda kundrelationer. Seminariet lockade 38 deltagare.
Årsmötet hölls den 15 mars i Malmö på Malmö Allmänna sjukhus. Michael Tapper höll
föredrag om hur bibliotekarier och bibliotek framställs i filmer. Efter buffén serverades en
speciell tårta med SFIS nya logga.
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April
I samarbete med BIVIL anordnades den 20 april ett arrangemang om omvärldsbevakning på
Kulturanatomen i Lund. Peder Söderling var inbjuden föreläsare och talade om
ämnesbevakning, han beskrev hur han undersökt metoder för att hämta in information och
strukturera samt delge flödande information. Charlotte Håkansson talade om vad en Business
Intelligence Manager gör i biblioteksvärlden. Hanna Andersson talade om att stötta team och
individer i omvärldsbevakning.
Eftermiddagen avslutades med mingel. SFIS syd bjöd på dricka och tilltugg.
Kemi och kemiska formler för humanister, ett samarrangemang med Biblioteksdirektionen i
Lund hölls den 27 april på Kemicentrum. Lennart Jönsson, universitetslektor vid
Kemicentrum i Lund föreläste.
September
På Alnarps bibliotek föreläste Irene Wormell, professor i Information Management vid
Bibliotekshögskolan i Borås och ledare för IFLA Knowledge Management Section, den 23
september. Föreläsningen gav en kort introduktion och historisk bakgrund till IFLA: s nya
sektion Knowlegde Management, KM. Därefter följde en diskussion kring KM från
biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv.
Oktober
Universitetslektor Sigurd Rothstein höll ett intressant föredrag på Högskolan Kristianstad, den
5 oktober, om Böckers makt och makten över böcker – om bokbål i historien och litteraturen.
Arrangemanget var en samverkan mellan SFIS syd, Svensk biblioteksförening samt
Högskolan Kristianstad. Kvällen avslutades med mingel i biblioteket.
December
Den 15 december anordnades en Pubkväll på Lundia i Lund. Anna Steen och Pablo Tapia var
inbjudna från DIK-förbundet. Anna inledde kvällen med att tala om behov av vidare- och
påbyggnadsutbildningar samt hur prognoserna på arbetsmarknaden för bibliotekarier ser ut
framöver. Därefter följde en öppen diskussion mellan deltagarna kring temat.

Årets aktiviteter i ämnesgrupperna
Ingen aktivitet har hållits i ämnesgrupperna. Grupperna kvarstår dock och består av följande
personer.
Periodikagruppen, saknar sammankallande
Patentgruppen, Katarina Bulat
Medicingruppen, Charlotte Håkansson
Marknadsgruppen, Berit Ekström
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

2

Övrigt
SFIS syd ansvarar för Höstkonferensen 2006. Upptakten till styrelsens konferensarbete
skedde på styrelsemöte i september. Catharina Isberg och Karin Ohrt var inbjudna för att ge
råd och stöd. Efter mötet gick styrelsen ut med en inbjudan till medlemmarna att delta i
arbetet med att anordna konferensen. Glädjande nog var intresset stort. 23 medlemmar arbetar
nu aktivt med att genomföra konferensen som blir den 20-21 november i Helsingborg.
Åsa Forsberg har varit webbredaktör för SFIS syd.
Margareta Nelke och Catharina Isberg representerar SFIS syd i riksföreningens styrelse. De är
också adjungerade till lokalavdelningens styrelsemöten.
Jakob Harnesk (ordinarie) och Pia Bagge (suppleant) representerar lokalavdelningen i
riksföreningens valberedning.

Kristianstad 27 februari 2006-02-27
Pia Bagge
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