Verksamhetsberättelse för Svensk Förening för
Informationsspecialister, SFIS Syd 2008
Styrelse
Lokalavdelningen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:
Charlotte Håkansson - ordförande
Katarina Jandér - vice ordförande
Alexandra Forsberg - sekreterare
Ola Tengstam – kassör
Lotta Wogensen – program coordinator
Anders Johansson – webbredaktör
Annika Nilsson – webbredaktör
Sanna Fries – webbredaktör, medlemsrekrytering och kampanjansvarig
Revisorer
Hans I. Holm
Karin Ohrt
Valberedning
Gunhild Seebass (sammankallande)
Lotta Tebäck
Medlemsantal
SFIS Syd hade 196 medlemmar 2009-02-16. En ökning med 16 medlemmar sen 2007.
Ekonomiskt bidrag från riksföreningen
Lokalavdelningen får 8000 kr plus möjlighet att söka ytterligare bidrag från en gemensam pott
på 10000.
Styrelsesammanträden
Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret, samt två
gemensamma styrelsemöten/planeringsmöten med Svensk Biblioteksförening. Mellan
sammanträdena har medlemmarna i styrelsen kontinuerlig e-postkontakt.

Svensk förening för informationsspecialister verkar för:
- en kvalificerad informationsförsörjning
- ökad kompetens i värdering och hantering av information
- ett värdefullt erfarenhetsutbyte kollegor emellan

Årets medlemsaktiviteter
Gemensamt kalendarium och vissa samarrangemang med Svensk Biblioteksförenings
Regionförening Skåne.
Januari
Tecknad film och musik : islamisk populär kultur idag – arr. Biblioteksföreningen

Mars
Den 25 mars anordnades årsmöte på Kulturkrogen i Lund.
April
Besök på Den sorte diamant i Köpenhamn.
Universitetsbibliotekets utbildningar och projekt samt guidning av byggnaden.
Biblioteksgränssnitt för barn.
Daniel Karlsson på Awnic berättar om sitt projekt

Maj
Seminarium om nyttovärdering av bibliotek
Levande böcker
Vårutflykt till Alnarp
Augusti
Kristianstads bokfestival! .

September
Studiebesök på Ferring International Scientific Centre

Oktober
Kunder, låntagare eller användare – om service och bemötande i biblioteket

November
Studiebesök på David Design i Malmö - världsledande butikskoncept inom design i Sverige och
internationellt.

December
Pubkväll på Glorias pubkväll i nästan jultid! Pablo Tapia berättar om Bibliotek & IT, Malmö
högskolans forskarserviceutredning – arbete och metoder bakom rapporten.
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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.
Anna Alwerud (suppleant) representerar lokalavdelningen i riksföreningens valberedning.
Övriga händelser under i kalendern:
•

Bok - och Biblioteksmässan 25-28 september

•

Internet Librarian 16-17 oktober

•

SFIS höstkonferens 27-28 november

•

Online Information 2-4 december

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
Lund 20090224
Charlotte Håkansson
Ordförande SFIS Syd

Svensk förening för informationsspecialister verkar för:
- en kvalificerad informationsförsörjning
- ökad kompetens i värdering och hantering av information
- ett värdefullt erfarenhetsutbyte kollegor emellan

