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Medlemsantal
SFIS Syd hade 180 medlemmar 2007-12-31. En ökning med 7 medlemmar sen 2006.
Ekonomiskt bidrag från riksföreningen
Lokalavdelningen får 8000 kr plus möjlighet att söka ytterligare bidrag från en gemensam pott
på 10000.
Styrelsesammanträden
Styrelsen har haft 5 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret, samt två
gemensamma styrelsemöten/planeringsmöten med Svensk Biblioteksförening. Mellan
sammanträdena har medlemmarna i styrelsen kontinuerlig e-postkontakt.
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Årets medlemsaktiviteter
Påbörjar samarbete om gemensamt kalendarium och vissa samarrangemang med
Svensk Biblioteksförenings Regionförening Skåne.
Mars
Den 6 mars skickades aktivitetsenkät ut till medlemmarna i Syd av Hanna Voog. 12
medlemmar svarade. Förslag på aktiviteter som beaktats i programplaneringen.
Den 20 mars anordnades årsmöte på Kulturkrogen i Lund. I samband med årsmötet fick
medlemmarna en guidad tur:
Från A till Ö, som är en utställning om bokens historia från bokstävernas begynnelse fram till dagens
Internet.
.

April
19 april anordnades föreläsning av Olof Sundin lektor på BIVIL. "Kontroll av information i
webb 2.0 miljöer - exemplet Wikipedia" 19 deltagare
Maj
Pubkväll på Glorias den 29 maj. "Referenstaktiker- slumpmässigt agerande eller planerat
tillvägagångssätt?"
Fredrik Eriksson och Hanna Voog presenterar sin studie av vad de har kommit att kalla
referenstaktiker. De nio taktiker som vaskats fram som exempel på slumpmässigt och
genomtänkta agerande bygger på verksamma bibliotekariers beskrivningar av sitt eget arbete i
referensprocessen.
September
4 september Teo Härén – kreativitetsseminarium. Anordnat av SB.
Oktober
16 oktober föreläser Anders Persson: Har vi alla blivit (mer eller mindre) socialt
inkompetenta?
Anders är sociolog verksam vid Lunds universitet och professor i utbildningsvetenskap vid
lärarutbildningen i Halmstad. Han har skrivit en rad böcker, bl.a. "Social kompetens. När
individen, de andra och samhället möts". Anordnat av SB.
22 oktober - Ola Hultén, Dantek: Open Url link resolver som en central del av ett
Informationssystem
Ola Hultén presenterar en link resolver lösning (jmf SFX) som gör det möjligt att på ett enkelt
sätt automatisera sökprocessen av interna elektroniska publikationer och externa resurser t.ex.
i open access
November
6 november presentation av Anders Bretz från Widenarrow. Från bevakning till beslutsstöd Widenarrow, ett system för omvärldsbevakning. Anders Bretz, vice VD på Widenarrow
Intelligence delar med sig av en metodik för att bygga upp en effektiv funktion för
omvärldsanalys. Under en och en halv timme följer vi ett kundcase från ax till limpa –
behovsanalys, informationsstrategi, framtagande av omvärldskarta, organisation och
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ansvarsfördelning, utbildning och implementering av såväl processer som verktygsstöd för att
producera koncisa beslutsstöd. 20 deltagare
27 november - Fredrik Åström: Om bibliometri
Den 27 november håller Fredrik Åström ett introducerande seminarium kring bibliometri som
forskningsområde och praktik. Det kommer att handla om de grundläggande idéerna och
begreppen, vad det är som analyseras, hur det analyseras och varför, samt vad det är för
resultat vi får när vi gör statistiska och matematiska analyser av olika typer av text.
December
Höstavslutning 29 november med ett kombinerat studiebesök och glöggparty på Medicinska
fakultetens bibliotek, CRC-biblioteket vid Clinical Research Center i Malmö.
Det invigdes i augusti förra året och är ett gemensamt fakultetets- och sjukhusbibliotek för
UMAS-personal samt för studenter, lärare och forskare samt övrig personal vid Medicinska
fakulteten. Anordnat av SB.

Årets aktiviteter i ämnesgrupperna
Ingen aktivitet har hållits i någon av ämnesgrupperna. Grupperna har kvarstått under 2007 och
består av följande personer:
Periodikagruppen, saknar sammankallande
Patentgruppen, Katarina Bulat – ingen aktivitet
Medicingruppen, Charlotte Håkansson – ingen aktivitet
Marknadsgruppen, saknar sammankallande
Övrigt
Gunhild Seebass och Kristin Johansson från SFIS-Syd är av samordnare 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 2008 beslutar
styrelsen om projektet kommer att köras igen.
Katarina Jander har utsetts till vice ordförande. Annika Nilsson har utsetts till ny webb
redaktör.
Catharina Isberg, representant för SFIS Syd i riksföreningens styrelse, har varit adjungerad till
lokalavdelningens styrelsemöten.
Linda Sohlberg (ordinarie) och Anna Alwerud (suppleant) representerar lokalavdelningen i
riksföreningens valberedning.

Medlemmar i lokalavdelningen som sitter i SFIS nämnder och intressegrupper
IRIS som bytt namn till RIPS, Round-table for Information Providing Strategy: Margareta
Nelke, Inga George, Charlotte Håkansson, Henning P. Nielsen
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