Verksamhetsberättelse för Svensk Förening för
Informationsspecialister, SFIS Syd 2006
Styrelse
Lokalavdelningen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:
Charlotte Håkansson - ordförande
Pia Bagge - vice ordförande
Alexandra Forsberg - sekreterare
Åsa Forsberg - kassör
Anders Johansson – webb redaktör
Katarina Jander – webb redaktör
Hanna Voog – fyllnadsinvald november 2006 – medlemsrekrytering- och kampanjansvarig
Hanna Andersson har avgått
Revisorer
Hans I. Holm
Karin Ohrt
Katarina Bulat
Valberedning
Gunhild Seebass (sammankallande)
Kristina Lindgren
Lotta Tebäck
Medlemsantal
SFIS Syd hade 173 stycken 2006-12-31
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
SFIS har varit ansvarig för planering av föreningens höstkonferens i november 2006.
Planeringsmöten har ägt rum ungeför en gång i månaden under hela året. Detta har medfört
mindre utrymme till planerig av andra aktiviteter.
Mars
Den 15 mars anordnades årsmöte på restaurant Glorias festvåning. I samband med årsmötet
höll Jessica Johansson ett föredrag om stresshantering. Kvällen avslutades med middag på
Glorias.

April
Den 25 april hade vi ett samarrangemang med Biblioteksföreningen på Socialhögskolan i
Lund.
Generationsväxling är en företeelse som är aktuell inom biblioteksvärlden just nu. Med
anknytning till detta har Biblioteksföreningen i Skåne bjudit in Ann-Katrin Bäcklund för en
föreläsning om hur det går till när arbetsgivaren nyrekryterar.
NÄTVERKSSAMHÄLLET OCH JOBBEN - VEM PLATSAR?
Ann-Katrin Bäcklund, som är docent i Kulturgeografi på Lunds universitet, är specialiserad
på arbetslivsfrågor och deltar ofta i den offentliga debatten i både Sverige och Danmark.
Svensk arbetsmarknad har världens mest decentraliserade och team-arbetande organisationer.
Ann-Katrin Bäcklunds forskning visar hur innehållet i anställdas arbete förändras och hur
arbetsplatserna ställer allt mer förfinade krav på det som kallas social kompetens, vilket
skapar höga trösklar för dem som är nya på arbetsmarknaden.
December
Den 5 december arrangerades en mycket uppskattad pubkväll på Bishops Arms i Malmö.
Vad är det man borde läsa för att hänga med? B&I-tidskrifter ett axplock
En absolut icke-absolut presentation:
Exempel på tidskrifter inom områdena bibliotek och informationsvetenskap. Vad innehåller
de? Vem ligger bakom? Vilken målgrupp har de? Vilken genre tillhör de? Hur ska man hinna
med?
Lena Ekelund, SLU, Alnarpsbiblioteket och tidigare verksam vid BIVIL, leder ett avspänt
samtal om branchtidskrifter.
Den 6 december hade konferensgruppen utvärdering av konferensarbetet tillsammans med
Margareta Nelke ordförande central SFIS. Detta bidrar till uppdatering av konferens riktlinjer.
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
Gunhild Seebass från SFIS-Syd är en av samordnarna i det mentorsprojekt som startades av
centrala SFIS 2006. 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. Anders Johansson och Katarina Jander har
utsetts till nya webbredaktörer.
Catharina Isberg, representant för SFIS Syd i riksföreningens styrelse, har varit adjungerad till
lokalavdelningens styrelsemöten.
Catharina Isberg representerar SFIS Syd i riksföreningens styrelse.
Linda Gustafsson (ordinarie) och Pia Bagge (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,
Charlotte Håkansson.
I & K, nämnden för information och konferens: Karin Ohrt, Sara Kjellberg
Utbildningsnämnden: Disa Holme
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